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U B E R I N I flépteire a jegyek már kaphatók a „Délmagyarország" 
jegyirodájában, Dugonics-tér 11. szám. Tolofrm • inti 

Kabók Vica fejfája. 
öreg asszony áll a kerületi orvos előtt. 

Tarka szoknyája foltos, de tiszta, kötényét 
sürün viszi a szeméhez. Az is valószínű, 
hogy nem olyan öreg, mint arailyent mu-
tat, csak az élet szikkasztotta ki, akár-
csak tugos kezét a sok szappanlé. 

— Halomást jöttem jelenteni. 
— Hogy hívják? 
— Engem? Tandari Jánosnénak. 
— Meg van esküdve az urával ? 
'Az asszony szomorú lesz. 
— Épp az van benne, hogy nem va-

gyok. Tetszik tudni, mindig szegények 
voltunk, ma sincs kereset, én járok csak 
mosni. 

— Az anyakönyvvezető nem kerül 
pénzbe, mondja szigorúan a doktor. 

— Tudom, tekintetes ur, nagyon tu 
dom, de még sincs az egészen ugy. Akár-
milyen rúnában nem mehet az ember 
törvénybe, az uramnak meg semmiféléje 
sincs. 

— Eh, csak mentegetőzés az ilyesmi. 
Könnyelműek, felületesek, az esküvőt el 
se tudják képzelni lakodalom nélkül. 

— Hát bizony... 
— Na, mondom 1 Sose jár az embere 

korcsmába? 
— Jaj, dehogy nem jár, ez az én leg 

nagyobb keresztem. 
— Hát látja... Arra telik? 
— Nem telik, édes tekintetes ur, a 

Cimborák fizetnek neki, hogy akárhová 
tegye őket az Isten, meg tesz-vesz a 
korcsmában, hordót mos, azért kap vala-
mit. 

— Ismerem ezeket a frigyeket, bizo-
nyos, hogy maga is juttat neki valamit. 

— Csak amit kizsarol tőlem. Mert na-
gyon rabiátus ember, azonnal ökölben a 
keze, ha nincs főtt étel. 

— Ez kell maguknak, meg is érdemlik. 
Hát hogy is hivják ? 

— Engem? Tandari Jánosnénak. 
— Hányszor mondjam, hogy maga 

nem Tandariné ? özvegy, elvált ? 
— Egylkse. 
— Akkor a lánykori nevét mondja. 
— Kabók örzse. 
A doktor irja, hogy Kabók Erzsébet. 
— Ki a halott ? 
£gy pillanatig várni muszáj, mert- az 

asszony most elsírja magát. 
— Jaj nekem, jaj de szerencsétlen va 

gyok, itthagyott a gyönyörűséges lányom. 
— Hogy hivják? 
— Tandari Vicának. 
Az orvos leteszi a tollat, nagyot fú, 

látszik rajta, hogy bosszankodásában sze-
retne valamit mondani, azonban inkább 
rágyújt egy cigarettára. Nagyon alkalmas 
az ilyenkor, mert a füstje magával viszi 
az indulatokat. 

— Ha maga nincs megesküdve a Já-
nossal, akkor a gyerekük se viselheti a 
nevét. 

— Nem az ü gyereke, kézit csókolom, 
az apja rég nem ét. De apró kora óta a 
Tandari volt mellette. 

— Mégse annak hivják, hanem Kabók 
Vicának. Ennyit maga is megérthetne. 

— Istenem, hát értem én, hogyne ér-
teném, de mikor olyan keserves az ilyet 
hallani. 

— Ez az, elkövetni nem keserves, csak 
hallani. Hány éves volt ? 

Megint egy sor sírás követke.ik, annak 
végét muszáj várni, eddig nincs szó. 

— A Vica? — Tizennyolc, most töl-
tötte be húsvétkor. Gyönyörű édes gye 
rekem, de jó gyerekem voltál. Már varrni 
járt és segitetie az apját is, a Tandarit... 
Olyan volt, mint a gyenge viloja, a tánc-
iskolában raindetit lárcolt, akárcsak az 
uri kisasszonyok, a legszebbeket, meg a 
legfínomabbakat, aztán ehol vagyok ni, 
magamra maridlém. Mi lesz velem, hegy 
te is elmentél édes magzatom. 

A doktort magát is meghatja a zoko 
gás, Isten tudja, mik járnak a lelke mé-
lyén, hagyja a fájdalmat, törjön csak ki. 
Ez ugyan nem tartozik a hivatalos aktus-
hoz. de mikor jól esik I 

Csak akkor veszi fel megint a tollat 
és tölti kí a többi rubrikát. Lakás, vallás, 
meg ami jön. 

— Majd délután ki fogok menni, 
mondja vágül, aztán megnézem. Most 
elmehet. 

Indulna már a szegény asszony, de 
olyan raarasztós a szoba, hogy nem tud. 

— Kíván még valamit? 
— Kívánnék. de nem tudom, hogyan 

mondjam meg. 
— Csak e^ész egyszerűen. Ne válo-

gassa a szót. Hát rat az? 
— Tekinicte3 ur, csókolom a kezét, 

ne tessék hc-ígiidni, de sehogyse lehet 
a Tandari r . ? Tetszik íudri, bizonyos 
VÍ 'yok benne, hogy nem illeti meg, de 
ig>' hívták kis gyeitk kora ót?, tr.ert hogy 
együtt "illem a Jánossal, Tandsri Vica 
volt ü a táncoskolában is, must meg 

egyszerre Kabókra változzon... 
— Nagyon sajnálom, jó asszony, de 

ez nem tőlem függ. Immár senki sem 
segíthet rajta, nincs is rá mód, bele kell 
nyugodni. 

Belülről érkező, nagy, megrázkódtató 
zokogás. 

— Hogy szégyelte, szegényem, ha vé-
letlenül szó került rá, jaj, hogy szégyelte... 

Elkapja az orvos kezét, csókolja ket-
tőbe görnyedve. 
— Csak azt mondja meg, azért is bűn 

tet a törvény, ha legalább a fejfájára a 
Tandari nevet iratom? 

l f I / O f t Péntek. Róm. kat. és protes-
• 1 / f i O i táns János is Pál. Gör. kat. 

Aquil. Nap kel 4 óra 4 perckor, nyugszik 
8 órakor. 

A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban 
országrs eső volt, a csapadék nagyobbrészt 
a Dunántulnak jutott, mennyisége sok helyütt 
meghaladta a 10 millimétert. Nagykanizsa 3\ 
Kapuvár 25, Komlós 19, Kaposvár 19, Magyar, 
óvár 17, Pápa 16, Pécs 15 milliméter. Ziva-
tarok Is voltak és lesznek is. A hőmérséklet 
nyugaton jóval alacsonyabb a rendesnél. 
Prognózis: Változékony idő várható, helyen-
kint esővel és lényegtelen hőváltozással. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— l-ig, 
d, u 4—7-ig. vlurenin nyitva d, e. 10—l-ig 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. 
emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—8 ig. 

A színházi előadás este 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 

tartanak: üerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 
359), Gergely Jenő ossuth Lajos-sugárut 31 
(telefon 62), dr. Löbl Imre jizella-tér 5 (te-
lefon 819), Moldvány Lajos Újszeged {lelefon 
846), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

— A miniszterelnök jobban van. 
Budapestről jelenik: Bethlen István 
gróf miniszterelnök állapota már any-
nyira javult, hogy ha a javulás to 
vábbra is igy tart, szombaton, de leg-
később vasárnap elhagyhatja a szana-
tóriumot. 

— Beniczfey megkezdte vizsgálati 
fogsági', nem követeJ el öngyilkos-
ságot. Budapestről jelentik : Beniczky 
Ödönt tegnap délben vizsgál iti fog-
ságba helyezték, mert kitöltötte a leg-
utóbbi nyolcnapos á lamfogházbün-
telését. Ugyanekkor megvonták tőle 
azon kedvezményeket, amely egy állam-
fogházra itélt fogolynak jár. Beniczky 
a fogház orvosától azt kérte, ho^y en-
gedjék meg neki a dohányzást, mert 
neki az elengedhetetlen életszükséglete. 
A frgházvezető ügyész még nem dön-
tött a kérelem telje ilése ügyében. 

— Szegedi hódoló-küldöttaég a 
kormányzónál. A legutóbbi szegedi 
hódoló nagygyűlésből kifolyólag teg-
nap küldöttség vitte el a nagygyűlés 
hódoló határozatát Budapestre a kor-
mányzóhoz. A küldöttség tagjai voltak 
G y ö r j f y István egyetemi tanár, Temes-
vár? Góza, Tóth Imre, Erdélyi László, 
Reinhold Béla, B a l l ó István, G d r g y á n 
Imre, Ztgler Arnold, Bruckner Ede, 
Schmtdt Ferenc, Lendvay Ágoston, 
Zsembery István, Palotás József, D á v i d 
Zakariás, Hunyadi- Vass Gergely, Bakonyi 
Imre, Sőreghy Mátyás, Rabong János 
és Lábas Endre. A kü'döttség üd-
vözlő szónoka u'án a kormányzó ezek-
kel a sz&vakkal válaszolt a szegediek-
nek: „Nagyon köszönöm a szeretetük-
nek ezt a megnyilatkozását és higyjék 
el, nagyon jól esett. Az a támadás, 
amely ellenem irányult, eredményezte 
azt, hogy a mjgyarság eggyé forrott 
Szeretettel gondolok Siegedre, az én 
kedves városomra s mondják meg 
küdöiknek, hogy még ez t i fJyamán 

viszontlá'om őket I" A beszéd után a 
kormányzó még hosszasan beszélgetett 
bizalmasan a küldöttség tagjaival. 

— Uj távbeszélő viszonylatok Sze-
ged—Besztercebánya, illetve Késmárk 
között. A kereskedelmi miniszter enge-
délyezte 1925 julius 1-i hatállyal a Sze-
ged- - Besztercebánya és Szeged- Késmárk- i 
viszonylatokban interurbán telefonbeszél-
getéseket. Mindkét vonalon a három-
perces beszélgetés dija 2 frank 70 centimes. 

— A fogadalmi templom környé-
kének rendezése. Berzenczey Domo-
kos műszaki főtinácioi a csütörtöki 
tanácsülésen bemutatta a fogadalmi 
templom környékének rendezésére vo-
natkozó tervezetet. A tervezet szerint 
a templomot parkírozott kert veszi 
majd körűi, ame'y körülbelül egy mó-
ferrel lesz magasabb az u'ca nívójánál. 
A parkba kerül a csonka temp'om és 
a Szentháromság szobra is. A Rozália-
kápolna külön parktükröt kap, amely-
nek határvonala lényegesen közelebb 
kerül a temp'onhoz. A tervezetet a ta-
nács egyhangúlag elfogadta. 

Doktoravatás. B á r á n y i József zon-
goraművészt ma déielött avatják a sze-
gedi F.renc József tudományegyetemen 
az államtudományok doktorává. «6 

— A hamar* építkezést. A keres-
kedelmi és iparkamara tudvalevőleg 
elhatározta a székházára egy emelet 
ráépítését, mely elhatározás a jelenlegi 
általános munkátlanság közepette ör-
vendetes dolog. Ezen elhatározást kö-
vette a tervezéssel való megbízás. Ez 
azonban titokban, a nyilvánosság ki-
zárásával és közérdekellenesen f. lyt le, 
airJt kétségtelenül igazol ama körül-
mény, hogy éppen ebből kifolyólag az 
építkezésre kiirt versenypá'yáza on való 
részvételtől a szegedi ismertebb vá lal-
kozók legnagyobb része a mai általi-
nos munkátlanság dacára tüntetőleg 
tartózkodott, ugy hogy e pályázat er 
kölcsi szempontból tekintve valóságos 
vesszőfuttatás volt a kamarára nézve, 
amely igy természelszerüleg nem is 
sietett az eredmény publikálásával. Te-
kint VÍ, hogy itt közérdekről van szó, 
amely követeli a nyilvánosságot, a ka-
marának egyene t kötelessége nyilat-
kozni arra nézve, hogy milyen indo-
kok tették szükségessé ezen eljárást. 
Az ügynek különben még a kamara 
kebeleben is foly a ása lesz. Bartos M ó r . 

Németh Mária hangversenye julius 
8-án. Jegyek Harmóniánál. 

A Színházi Elet szegedi előfizetői 
minden reklamációval a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalához forduljanak. 
Dugonics-tér 11. Telefon 306. 

Finom fajborokat csakis az „Apos-
tolokéban ihat. Kossuth L.-sugárut 4. 

Cigarettázik ön|? Sodorjon Janina 
papirt I bi3 

402 

É k s z e r e k é s ó r á k , 

k a r i k a g y ű r ű k , p e c s é t g y ű -

r ű k é s f ü g g ö k l i i f e l r e I s 

készpénzért, mint kadvezA fizetési feltételek mellett H 3 H U M t t i - ' ' ' r r J S 

beszerezhetek elsörangu óra- és éRszerílzletembert 

FISCHER JÓZSEF 
órás- és ékszerésznél 
( B e l v á r o s i B a n k mellett) Kárász-utca 14. 
Telefon l lOS . 

Telefonj 306. 

— Az ebre dók vasárnap gyűlést 
tartanak Szegeden. A szegedi ébre-
dők ismét hallatnak magukról. Vasár-
nap „nagygyűlést" tartanak a Korzó 
Moziban, amelyen a főszónokok a Sze-
geden már jól ismert Gömbös Gyula, 
Ulaln Ferenc és Kádár Lehel lesznek. 
Este ismét bankett lesz — a Kalholikus 
Körben, mig Péter és Pálkor ugyan-
ezek a fajvédő szónokok Csongrádra 
rándulnak át. 

— Iskolai beiratások. A szegedi zsidó 
hitközség iskolás téke közli a szülőkkel, hogy 
a zsidó népiskolai beiraiások az 1925—26. 
tanévre folyó hó 26., 29. és 30 án délelőtt 
9-12 óráig a hitközség székházában (Margit-
u'ca 20., I. emelet) eszközöltetnek. Csak a 
szülök kíséretében jelentkező tanulók beírá-
sát végzi az iskola igazgatósága. Figyelmez-
teti az iskolaszék a szülőket arra, hogy nép-
iskolai tanköteles gyermekeik beiratásét a 
fenti határftlöben annál inkább el ne mulasz-
szák, mert e tekintetben mindennemű mulasz-
tás a tacügyi hatóságok részéről a kihágási 
eljárásnak hivatalból való megindítását vonja 
maga után. 

A Színházi Életre a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalában lehet előfizetni. 
Dugonics-tér 11. Telefon 306. 

— Repüiőgépkatasztróf* négy ha-
lottal. Párisból je'enti az Havas: Ma 
délután Landreciey mel'ett lezuhant egy 
hollandi repülőpép, amely Páris és 
Rotterdam közt a légi közlekedést látta 
el. A pilóta és három utas holtan ma-
radt a földön. 

Ma nagy halestély az „Apostolod-
ban, Kossuth Lajos-sugárut 4. 

— Héjjá* ét az istenyila- Az egyik buda-
pesti délutáni újságban olvassuk a következő 
hirt: Kecskemétről jelentik, hogy a mult héten 

heves vihar dühöngött a város határában. Ez 

alkalommal történt, hogy Héjjas Iván birka-

nyája közi lecsapott a villám és jelentékeny 

pusztilást okozott. A vihar közeledtére csü-

törtökön este Izsáktól messze, a csengődi 

legelőn öszeterelték Héjjas ;gulyáját, nehogy a 

juhok elszéledjenek. Sürü villámcsapások 

után vonult el a vihar és utána 90 darab 

birkát villámsujtottan találtak, 50 pedig olyan 

sérülést szenvedett, hogy valószinllen mind 

elpusztul. 

Költözködéseket helyben és vidékre leg-
előnyösebb érban eszközöl U n g á r Benő 
szállítási vállalat, Orosilán-u. 7. fel. 34. 157 

— Két >záz négyszögölnél kisebb 
telkeken tilos az építkezés. Az utóbbi 
időben többször előfordult, hogy a ta-
nács a lakásínség enyhítésére és az 
építkezések előmozdiása érdekében 
nem ragaszkodott szigorúan az építési 
szabályrendelet szigorú, de indokolt 
rendelkezéseihez és hozzájárult több-
ször ahhoz is, hogy a szabályrendelet-
ben meghatározott minimális nagyságú 
teleknél kisebb telkeken is likóház 
épüljön. Ezt az engedékenysfget töb-
ben spekulációra használták fel, ezért 
a tanács csütörtöki ülésé a kimondotta, 
hogy a jövőben kétszáz négyszögölnél 
kisebb telken épltkezézt nem engedélyez. 

20% kai olcsóbb lett a manikűr Gott-
schallnál. 123 

— Az újszeged! lőtér használata. A sze-
gedi állomásparancsnokság közli, hogy 1925. 
cvi julius hónapban az ujszegedi lőteret a 
helyőrség nem használja, a környékbeli föld-
tulajdonosok e napokon földjeiken zavarta-
lanul dolgozhatnak. 

E*y szazalékkal emelkedett az 
indtx. Ezen a héten az uj burgonya 
árit belekalkulálták az indexbe éa mi-
vel a li .zt ára is emelkedett valamivel, 
egy százalékkal emelkedett a szegedi 
ineex. Igy a munkások béréből az el-
mű t heti két százalékkal szemben, most 
csak egy százalékot vonnik le. 

Az „Apostolok" söre elismert első-
rangú. Kossuth Lajos sugárut 4. 

— Előkészületek a kövezésre. A szer-
dai közgyűlés — mint ismeretes — hoz-
zájárult a tanácsnak az ucaköveí̂ sekre 
vonatkozó javaslatához. A tanács a köz-
gyűlés haláro;:atát inrnt sürgősen közli az 
ajánlattevő pécsi bányavállalattal és nyi-
latkoz tra í-zólifja fel, hopy azt elfogadja-e. 
\ tanác3 Igenlő nyilstkoíat esetén felkéri 
arra is a vállalatot, hogy a nagykörút 
kövezéséi a lehető legsürgősebben, már 
a jövő héten kezdje meg. A nagykörút 
alsó szakasza, amelynek rendkívül nagy 
a forgalma, öt méter széles nagy btzalt-
koc«;a burkolatot kap, a Hsó szakasz 
pedig, amelynek lényegesen kisebb a for-
galmp, kis bazalt-kocka burkolatot. A 
kőrút köv^ése igy 8-9 milliárd koro-
nába kelül. 

Változatos jó zónn * ^gelit az 
„Apostoluk" ban kaphat. . suth La-
jos-sugárut 4. 


