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lábán sérült meg. Hat hónapig tartott a gyó-
gyulása. 

Dr. Kemény Géza fővárosi tanácsnok-főjegyző 
a lábán sirült mtg. Hat hétig gyógyult. 

Goldflnger Dávid a balcsipőjén és lábán 
sirült meg. A detonáció következtében azóta 
nagyot hall. Hat hétig gyógyult. 

Császár Lipót kereskedő a balcslpöjin sérült 
meg. Hat héüg tartott a gyógyulása. Az eset 

óta nagyfokú neuraszttinlában szenved. 
Végül az utolsó sértett Aczil Qyula keres-

kedő, aki különösen jobb kezin sirült meg 
súlyosabban s azóta nem tudja behajlítani. 

Elnök ezután kérdi a vádlottakat, van-e va-
lami észrevételük az elhangzoti vallomásokra, 
de egyik sem tesz semmijile iszrevitelt. 

Elnök ezuíán a tárgyalást félbeszakítja és 
folytatását csütörtök dilelőtt 9 órára tűzi ki. 

Friedman CHOPIN-estfe 
december 5-én a Tiszáb»n. 
H A R M Ó N I A . 
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Egy fővárosi pénzintézet 
hajlandó a tanyai vasút finanszírozására. 
Szeged, november 19. (Saját tudósítónktól.) 

A tanyai kisvasút megvalósításinak a terve 
került mostanában előtérbe a szegedi város-
házán, ahol még a gázgyári egyezkedés nem 
kevésbé fontos problémáját ÍB háttérbe szorí-
totta. Ha a biztató jelek nem csalnak, akkor 
hamarosan olyan stádiumba kerül a kisvasút 
ügye, hogy — talán már a legközelebbi ta-
vasszal — meg is kezdik a sínek lefektetését. 
A polgármester, aki eleinte idegenkedett attól, 
bogy komolyan foglalkozzék a kérdéssel, most 
már egészen fölmelegedett iránta és teljes ener-
giával dolgozik azon, hogy az előhalászott ter-
vek ne sülyedjenek vissza a közigazgatási 
nagytemetőbe, ahol közel másfél évtizede 
pihentek. 

— Ha sikerül most megépítenünk a kisvasutat 
— mondotta elgondolkozva munkatársunk 
előtt —, akkor ugy érzem, hogy mindent el-
végeztem, amit Szeged város polgármesteri 
állásában el kellett végeznem. A fogadalmi 
templom felépítését ugyanis már biztosítottnak 
látom, egyetem van a városban, végleges el-
helyezése is folyamatban van, a központi vá-
rosházát részben fölöslegessé teszi a telő alatt 
álló Tábor-utcai bérház, amelyben elhelyezést 
talál az egész adóhivatal, ha tehát a t.nysi 
vasút is megépül, a városfejlesztés régi pro-
gramjának nagyobb jelentőségű terveit meg-
valósultnak tekintbetem. 

Érdeklődésünkre elmondotta még a polgár-
mester, hogy a tanyai kisvasul ügys iránt már 
több tekintélyes tőkeérdekeliség érdeklődött, 
ami azt bizonyítja, bogy a kisvasul üzletileg is 
rentábilis vállalkozás lenne. Érdeklődött többek 
között egy nagyobb fővárosi bankcsoport is, 
amelynek képviselője hosszasabban tárgyait a 
kérdésről a polgármesterrel. A tárgyalás során 
kijelentette, hogy a pénzintézet bizonyos fel-
lételek mellett elvállalná a kisvasutépitis teljes 
finanszírozását. Feltélelei köiötl első helyen áll 
és legsúlyosabb az, hogy kamatgaranciát kíván. 
Pontosabban azt kívánja, hogy a város garan-
tálja a vasútépítésbe fektetendő töke meghatá-
rozóit, esetleg négy százalékos jövedelem-

minimumát. Ha a vasút jövedelme nem érné 
el ezt a minimumot, a differenciát a városnak 
kellene megfizetnie. 

— Es a feltétel annyira bizonytalan helyzet 
elé állítaná a várost, hogy én elfogadhatatlan-
nak tartom. A kisvasút forgaimát ugyanis nem 
lehet előre magjósolni, mert a rendelkezésünkre 
álló forgalmi adatok nem alkalmasak arra, hogy 
azokból következtessünk a vasút forgalmára. 
Alsóisnya lakossága elszórtan él a tanyavilág-
ban és nagyon hozzászokott már ahhoz, bogy 
szekérrel hozza be a városba terményeit. Nem 
bizonyos, hogy a vasút megindítása után fel-
hagyna ezzel a szokásával, mert hiszen 
egy-egy hetipiacra Felsőtanyáról is legalább 
ezer kocsi jön be, pedig Felsőtanyával már 
van vasúti összeköttetésünk. Abban az eset-
ben, ha megvalósulna az alsóközponti falu, 
az biztositana a kisvasút számára bizonyos 
személy- és áruforgalmat. Mivel tehát pontosan 
nem kalkulálhatunk, véleményem szerint nem 
adhatjuk meg az ajánlkozó fővárosi banknak a 
kamatgaranciát. Ezt közöltem a bank meg-
bízottjával is, aki ugy nyilatkozott, hogy a 
pénzintézet hajlandó lenne más formában is 
érdekeltséget vállalni a kisvasúinál. Megvásá- 5 
rolná esetleg az kakilandó kisvasút részvény- j 
társaság részvényeinek jelentékeny részé', a má- t 
sík részét a város és az érdekeltségek váltanák t 
meg. Pozitív ajánlatot nem tetl, ellenben tanul- J 
mányozás céljából elkérte a kisvasúira vonat-
kozó részletesen kidolgozott terveket és a há-
ború előtt összeállított költségvetéseket is. A 
tervekel és a számításokat körülkelül egy hét 1 
előtt föl is vitte magával Budapestre. Azóta át- \ 
tanulhatták és mivel most szükségünk van rá-
juk. megsürgetem viaszaküldésüket. 

Elmondotta még a polgármester, hogy hatá- . 
roiott ajánlatot még nem kapott, de reméli, I 
hogy rövidesen konkrét ajánlatokat terjeszthet a 
tanács elé. t\ 
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Ha olcsón akarja ruhaszövet, kabátszövet, '' 
vászon stb. szükségletét beszerezni, ugy keresse 
fel Kálmán Hugó nagyáruházát, Attila-u. 7. 875 < 
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Fogkefe 6000 
Dianna f o g k r é m . . . . 5000 
Elida fogkrém . . . . 5000 
Kalodont 7000 
Ovenál 7000 
Nagyobb Bader fürdőszappan 9000 
Kisebb „ „ 5000 n n 

Valódi H o u b l g a n t , Colty, d'Orsay és Drallé 

Kií veg Diana sósborszesz 15000 ^ 
1 li j. Szent László-szappan . 8000 
1 deka finom parfüm . . . 8000 Í2.& 
1 Grüneberg fogkefe . . . 12000 ® ff 
1 tégely clicerin crém . . . 9000 fi) j 
1 doboz Velmetin púder . . 5000 pjV 
Kis üveg kölni viz . . . . 15000 5»J 
Nagy „ . . . . . . 30000 

parfllmCk eredeti Üvegekben és kimérve. 

Végre meg-
érkeztek ! 

v * 
Korondi- és 
Lichtmann- CIPŐK 

Végre meg-
érkeztek ! 

Kölcsey-u. í. 
Royal-szálló épület. 

Hó- és sárdpők " 
nagy választékban. ^ B O N Y I Í i ^ 

A . 
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Hó- és Eircipök 
nagy választékban. 

MŰVÉSZEK SZEGEDEN 
TELMÁNYI EMIL. 

Szeged, november 19. (Saját tudósítónktól.) 
Az elmúlt héten, kedden még a FOldközi-tenger-
hez volt közel. Kedden még Sarasate városában, 
Spanyolországban Panglonában hegedült. És egy 
estére és egy éjszakára itt volt most a Tiszánál. 
Még egy pár koncert a magyar városokban, aztán 
másfél évig távol. Másfél évig a Jegeste-ngerhez és 
az Óceánhoz közel. A hegedű magyar virtuóz-
királya most Délamerikába megy, amerre három 
hét az utazás, ahonnan hat hétig tart, mig elér egy 
levél. Ahol talán nem is tudják, hogy élünk és 
lélegzünk Európa szivén. 

Ahogy beszél a zugő taps-zivatarban, ahogy 
autógramm-ostrom döngeti az ajtót, komoly és 
kedves. Élesen néz a szemüveg alól és a magyar 
szavakat idegen akcentussal mondja. Telmányi 
Emil életét az oceánok között éli. Idegen neki a 
magyar ritmus. Máskor idegen nyelven adja az 
interjút. Egy perc, amig gondolkozik. Szembe-
nézünk. Beszél. 

— Tiz éves koromban már a pódiumon voltara 
és még nem voltam tizenkét éves, amikor turnéra 
akartak vinni. Hires és idegen impresszáriók Sze-
rencsére azonban édesanyám közbelépett, nem 
akart elengedni. Nem akarta, hogy „csodagyerek" 
legyek, hogv ma már talán egy orkeszterben he-
gedüljek. Édesanyám mondta először, hogy ko-
moly zemei tanulmányokkal kell foglalkoznom. 
Akkor megvár a pódium. Akkor utánam jön a 
pódium. Pesten, Berlinben, Londonban és Phila-
delphiában . . . 

— Édesanyámra hallgattam, szerető szavára, 
pedig higyje el, szerettem volna kóborolni az an-
gol és francia pódiumokon. Tizenhét éves voltam! 
Az Akadémián kezdtem komolyan tanulni Pesten 
és higyje el, valóban komolyan. Hubaynál tanul-
tam sokáig és nem csak a gyakorlati, a művészi 
részt. Komolyan foglalkoztam a zeneelmélet min-
den részével és még nem voltam egészen kész 
művész, amikor elvégeztem a zeneszerzést is. 
Örömmel csináltam ezt évekig a hegedű mellett 
és igy tanultam elmélyedni a zenében és a hege-
dűben. 

— Az első komoly, igazi debut m Berlinben 
volt 1911-ben. Ekkor már nem kezeltek ugy, mint 
a csodagyermekeket. Nagyon örülök most ennek. 
Berlin óta bejártam csaknem egész Európát, Fran-
ciaország és Olaszország kivételével. Ézt a két 
országot a háború zárta el előlem. Most már 
meghívott Olaszország. A franciák még várnak. 
Amerikában a háború befejezése óta háromszor 
voltam. Most Spanyolországból jöttem egyene-
sen... Ott szerződtettek a sikerek ulán — Dél-
amerikába. Áprilisban indulok, talán másfél évig 
leszek távol... 

— Mester, szóltam közbe, e nagy bolyongás-
ban és vándorlásban milyen jelentős napokra em« 
lékszik vissza? 

Egy percig gondolkozott. 
— Nagyon jelentős volt nekem, amikor Leipzig-

ben Nikisch orkesztere előtt játszottam, Berlinben 
és Londonban a nagy zenekarok előtt, Phila-
delphiában pedig Stochowszky dirrigált. Kelleme-
sen emlékszem vissza arra a Bach ciklusra, ami-
kor végig játszottam minden jelentős Bach müvet 
Pesten, Berlinben és Kbpenhágában. Eljátszottam 
az összes hegedümüveit és hegedű-zongora szo-
nátákat. Nagy örömem telt ebben, ez a legelvon-
tabb zene. Ezért dolgoztam, ezért tanultam. Na-
gyon szeretem Bachot. Jelentős esemény volt éle-
temben az is, amikor 1919 ben Kopenhágában 
először dirigáltam. 

— Játszottam együtt Dohnányival, szonátáztam 
Schnabellel, Friedmannal és Buzonival. Udvar előtt, 
királyok előtt, a trónteremben még nem játszottam. 
Hála Isten I . . . Csak ezektől mentsen meg az 
Isten!... Hagyjuk ezt I . . . Hallja, most is Bachhal 
volt a legszebb sikerem. Szeretem Bach Sebestyént. 

— A magyar turné után Kopenhága következik 
ismét. Azután Lengyelország. Karácsony után 
Skandináviában játszom, februárban Angliában, 
áprilisban Délamerika következik. Szerződésem 
szerint jövő karácsonykor még valahol Braziliában 
játszom... No látja, nincs időm komponálni. Majd 
ha megint itthon leszek. 

Amikor kész volt az interjú, az autogram-ostrom 
betörte az ajtót. Telmányi elszökött. Egy perc 
múlva felzúgott a taps zivatara. 

Vér György. 

Mielőtt bárhol is érdeklődne bárminemű ruha be-
szerzése után, mindenekelőtt Bajit érdekében 

keresse fel 565 

Schönberger és Bitó 
uri azabókat, Reformátu* palota 

hol szolid és igen előnyös fizetési feltételek mellett; 
tudja beszerezni minden ruhaszükségletét. 

Fazonok hozott anyagból Is. 
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