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ros közönsége által kii űzött kétezerkoronás 
színműpályázat eredményéről számol be tulaj-
donképen ez a bírálati jelentés, amely azonban 
az ilyenfajta jelentések korlátait masszire ki-
tolva, figyelmet kellő, érdeklődést ébresztő és 
meghallgatásra érdemes irodalmi eszméket és 
speciálisan magyar szinmüirodalmi törekvése-
ket propagál élvezetes előadásban. A jelentéi-
nek, amely irodalmi körökben nagy figyelmet 
kelt, a szerzője a magyar szinügy rendezésének 
régi agilis sürgetője és a vidéki színészet jogos 
törekvéseinek lelkes zászlóvivője: dr. Balassa 
Ármin szegedi ügyvéd és lapszerkesztő, aki 
egyike volt a bírálóbizottság tagjainak. 

Átlapozva ezt az értékes tartalmú jelentést, a 
vidéki irodalmi élet a magyar és józan moz-
galmainak a képe határozott és biztos kontú-
rokkal rajzolódik az olvasó elé. A vidéki iro-
dalmi törekvések makulátlan tisztasága, becsü-
letessége és magyarsága nagyfokú szimpátiát 
vált ki minden magyarul gondolkozó embernek 
a lelkéből. Szép példát nyújt és követése 
méltó utmulatást ad ezen a téren a szegedi 
„Dugonics-Társaság", amelynek szépirodalmi 
osztályára volt bizva a birálat fárasztó munkája. 

Érdemes munkát végzett ez a bizottság, 
amelynek fáradsága az irodalmi világ elismerő 
méltánylását érdemli meg." 

A lanács valóban elrendelte ennek a jelen-
tésnek a kinyomalását, aminek 120 korona volt 
a költsége. Egyik laptárs azonban, — minthogy 
én már akkor kéthetes szerkesztője voltam a 
magam lapjának —, kollégiális ^szeretetből azt 
irta, hogy jelentésem kinyomatása ezrekbe fog 
kerülni a városnak. Ettől néhány városatya 
megrémült és az 1902 november 29-i köz-
gyűlésen keményen neki is lámadlak ezért dr. 
Gaál Endrének, aki pedig már megmondotta, 
hogy a jelentés kinyomatása mindössze 120 
koronába került. 

Engem is megsimogattak, hogy bár igy a 
jelentés ki'ünő munka, de mégis amúgy a ki-
nyomatás költsége Balassa munkájának hono-
rálása akar lenni; Pillich Kálmán pedig Gaál 
Endrét figyelmeztette, hogy óvakodjék olyan 
súlyos függetemsértés megismétlésétől, mint 
amilyen az is volt, hogy a közgyűlés meg-
kérdezése nélkül kinyomatta a jelentést. (A ta 
nács nyomatta ki.) 

Fel kel/ett tehát szólalnom személyes kér-
désben és bejelenlettem, hogy a nyomtatási 
költségeknek megftlelő összeget bífizefem a 
szegényalap jevára. Boldogult dr. Becsey Károly 
ezt a kijelentésemet „kénytelen" volt helytele-
níteni, mert amint mondotta: „Mi lesz, ha 
valahányszor a tanácsot jogosan támadják, 
akkor felálljon valaki, mint most dr. Balassa 
és kijelentse, hogy viaszaadja a pénzt a város 
kasszájába; ez, ha helyeselnék, valósággal 
gyakorlattá válnék." 

Taschler Endre tanácsnok nyugodtan jegyezte 
meg : 

Tessék utánozni." 
A közgyűlés általánosan derültté vált; én 

pedig tényleg befizettem a szegényalap javára 
120 koronát 1902 december 1-én. 

A birálók közül tehát senkisem kapott hono-
ráriumot, még a bírálati jelentés kinyomatási 
költségeinek alakjában sem. 

Ez a Szeged városi kétezerkoronás polgári 
drámapályázat szomorú, de mégis dicső nótá-
jának utolsó strófája. 

— Franc ia e g y e t e m i tanár e lőadáaa B a d a p e s 
ten. Kedden délután Paikert Alajos elnöklésével a 
Magyar.Francia Irodalmi Társaság körében Blondet 
francia egyetemi tanár „Európa gazdasági újjáépítése" 
cimen előadást tartott. Az előadásban Poincaré maga-
tartását védelmezte. 
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Széchenyi vigjáték-esték! 

Mi 
A közoktatásügyi miniszter Szegeden. 

Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter kedden este a budapesti gyors-
vonattal érkezett Szegedre, hogy a holnapi sub 
auspiciis gubernatoris avatáson a kormányzót 
képviselje. Fogadására az egyetemi tanács élén 
dr. Veszprémy Dezső rektor, továbbá a város 
polgári, katonai notabilitásai jelentek meg. A 
fogadáshoz a helyőrség egy díszszázada is ki-
vonult. Szerdán délelőtt 11 órakor folyik le 
monostori Haubert Kamillonak sub auspiciis 
gubernatoris doktorrá avatása az egyetem aulájá-
ban díszközgyűlés keretében. A közgyűlés után 
a miniszter kihallgatást tart. Majd megláto-
gatja a belgyógyászati és sebészeti klinikákat. 
Ezek megtekintése után az egyetemen értekezlet 
lesz az egyetem megalapozása és fejlesztése 
ügyében. A miniszter vonata este 8 órakor 
futott be a Szeged pályaudvarra. Klebelsberg 
gróf megköszönve az üdvözlést, kijelentelte, 
hogy midőn a kormányzó parancsára, mint az 
ö képviselője Szegeden megjelenik a sub aus-
piciis-avatásra, felszándékozik használni ezt az 
alkalmat arra, hogy újból megnézze és felül-
vizsgálja azt, hogy az egyetem mikép tudott 
elhelyezkedni nehéz körülményei között. Ki-
fejezte egyulfal abbeli reményét, hogy az állam, 
város és egyelem együtt működése következté-
ben yégre is be fog teljesülni az egyelem 
óhaj ott megfelelő elhelyezkedése. A miniszter 
szerdán este utazik vissza a fővárosba. 

— Bsch Jenő meghalt. Az utóbbi eszten-
dőkben évről-évre veszteség érte a közbecsü-
lésben álló Bach családot, amelynek tagjai, 
munkás életük legszebb idejében, egymásután 
dőltek ki az élők sorából. És most hirtelen el-
hunyt a család feje, Bach Jenő, aki példaadó 
szorgalmával, puritán jellemével egyik legtekin-
télyesebb tagja volt a szegedi kereskedő vi'ág-
nak. Ar árviz utáni időben került Szegedre 
Bach Jenő, aki nem örökölt fényes nevet, sem 
vagyont, mindent maga szerzett magának meg-
állást nem ismerő szorgos és becsületes mun-
kájával, egészséges és tisztes üzleti érzékével. 
Egy évtizeddel ezelőtt létesítette a Korzó Mozit, 
amely a háború ideje alatt nagyon sokszor állt 
a jótékonyság szolgálatában. A sebesült kato-
nák javára gyakran rendezett jótékonycélu hang-
versenyeket, amelyeknek jövedelme a beteg, a 
sebesült katonák javát szolgálta. A munkán ki-
vül a jótékonyság gyakorlásában találta élet-
hivatását. A szűkölködők pártfogót talállak 
benne és nem volt olyan kulturális ügy, amely 
Bach Jenőben támogatóra ne talált volna. Adott, 
sokat adott és mindig ugy adott, hogy senki 
ne tudjon róla, csak az, aki rászoru t az igazi 
emberbarátok támogató hajlandóságára. Nem 
volt hangos szereplője a közéletnek, de részt-
vett mindazokban a mozgalmakban, amik a 
város kereskedelmi életét voltak hivatva fejlesz-
teni és előbbre vinni. Mint köztörvényhatósági 
tag, sok életrevaló gondolattal igyekezett a vá-
ros érdekeit szolgálni és munkás tagja volt a 
Kereskedők Szövetségének és agilis tevékeny-
séget fejtett ki a Lloyd-társulat belső életében. 
A munka volt az elemenluma és a munkában 
keresett vigaszt, amikor családi gyász, vagy a 
sorsnak egyéb csapásai érték. Mindössze 60 
évet élt és élete teljes élet volt, aminthogy 
minden mrgnyilatkozásában egész férfi volt. 
Kiterjedt rokonság gyászolja és a barátok, a 
tisztelők sokasága. Es gyászolja egyházközsége 
is, amelynek vezető tagja volt és amely ugy 
adja meg az elhunytnak a végső tisztességet, 
hogy a templom előcsarnokában rendezi a 
gyászszertartást. Szerdán délután fél 4 órakor 
lesz a temetése. 

— A budapesti kereskedelmi kamara 
ülése. A budapesti kereskedelmi és iparkamara 
ma déiu'án teljes ülést tartott Belatini Arlhur 
elnöklete alatt, aki megnyitó beszédében a po-
litikai helyzet áttekintése után a gazdasági poli-
tika kérdéseiről emlékszik meg. Azután Szávay 
főtitkár a kamara ügyforgalmáról tett jelentést. 
Gyulai Tibor ismertette a devizakorlátozás ká-
ros következményeit. Rámutat jelentésében a 
tőzsde súlyos helyzetére, amely szintén a zava-
ros devizapolitikára vezethető vissza. 

Olcsó fürdőkádak, gyermek- és ülőkádak 
Pogel Edénél, Takaréktár-utca 8. « 

A szerb-bolgár konfliktus. 
Belgrádi diplomáciai körökben azt tartják, 

hogy Krisztics alezredes, katonai attasé elleni 
szófiai merénylet Tódor Alemndrov macedón 
bandavezér müve, aki a szófiai kormánnyal 
a Belgráddal szemben tanúsított eiélytelenségt-
miatt folytonos harcban áll. A szófiai kormány 
a merénylő tetteseket a parasztpárt és a kom-
munisták között keresi és azon fáradozik, hogy 
minden felelősséget elhárít magáról. A sterb 
sajtó megállapítja, hogy a Bulgáriához intézett 
ultimátum mérsékelt hangú volt. A bolgár kö-
vetség épületét rendőrség őrzi. 

— mibe került, mibe kerül és mibe fog 
kerülni a fogadalmi templom. A fogadalmi 
templom épitési munkája a nedves időjárás 
miatt már csak vontatottan halad előre. Rövi-
desen fel is függesztik az épilést, de jövőre — 
ha igaz — nagy erővel folytatják tovább. Az 
idei épités kétszázötvennyolcmillió koronát 
emésztett fel, illetve ötvenhatmillióval többel, 
ennyi ugyanis a még elszámolatlan előleg. Á 
fogadalmi templom épitési akciójának kezdeté-
től, 1904 január elsejétől 1923 január elsejéig 
a város 787.317,42 koronát költölt a templomra 
Ezért a pénzéri épült fel olyan magasra, mini 
ahogyan az idén megkezdett továbbépítési akció 
találta. Hogy a templom teljes befejezése 
mennyibe fog kerülni, azt senki sem tudja, de 
hogy számos milliárd kellene az eredeti szép 
tervek teljes megvalósításához, az bizonyos. 

A Szegedi Lloyd-társulat és a Szegedi 
Kereskedők Szövetsége elnöksége ezúton tu-
datja tagjaival, hogy érdemes tagjának, Bach 
Jenőnek temetésén testületileg vesz részt. Qyfl-
lekezés a Lloyd társulat helyiségében szerdán 
délután háromnegyed három órakor. 

— Házasítják a volt bolgár királyt. A 
belgrádi Tribuna házasságközvetitő irodát nyi-
tott. A belgrádi újság a közléseit nem apró-
hirdetések utján, hanem egész nyíltan hasábos 
cikkekben végzi. Legutóbbi sikere, hogy házas-
ságot hozott össze Ferdinánd bolgár király és 
Zita exkirálynő között. Az idézett újság szerint 
ugyanis Münchenben titkos gyűlésük volt a 
monarchiáknak, amelyen elhatározták, hogy ér-
dekből összeházasítják Ferdinándot és Zita ki-
rálynőt. Ezen az értekezleten résztvetlek Táncos 
és Ludendorf tábornokok is és az értekezlet 
utasításához kép:st Táncos és Ludendorf már 
el is utaztak Spanyolországba, hogy meggyőz-
zék a királynőt a házasság politikai jelentősé-
géről. 

— A Meteorologiai Intézet idöprognózisa: 
Sok helyült eső várható, később hösülyedéssel. 

A Szegedi Szinésziskolában már javá-
ban folynak a tanítások. Az eddigi eredmény 
annyira biztató, hogy a növendékek már de-
cemberben egy nyilvános matiné keretében fog-
nak beszámolni haladásukról. Az igazgatóság 
november 15-ig film, dráma és operett szakra 
még felvesz növendékeket, ezen időn tul csak 
magánórákra lehet beiratkozni. Beiratkozás a 
városi szinház zongoratermében délután 3—5-ig. 

— K Ü L F Ö L D . Dávid amerikai munkaügyi állam-
titkár elhatározta, hogy emberies szempontból meg-
engedi becsületszóra annak a négyezer kivándorlónak 
partraszállását, akik a kivándorlási kvótákon felül, 
mint fölösszámuak érkeztek Amerika partjára. — A 
görög köztársasági párt határozatot fogadott el, amely-
ben követeli a népszavazást abban a kérdésben, vájjon 
az alkotmányos monarchia fenntartassék-e, vagy az 
alkotmányos köztársaságra térjen át az ország. 

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a 
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) 
és a DELMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi 
Sándor-sugárut 1). 
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