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állóviiü strandi 3rdő tervét. A korcsolyapálya 
beton alapját homokkal fednék be ás arra en-
gednék rá ai áriéi! vizet. Egészen bizonyos 
vagyok abban, hogy ugy a strand, mint a jég. 

Sya nagy jövedelmet hajtana a városnak, 
önösen, ha megindulna a villamos forga-

lom is. 
Ez Scultéty Sándor terve, csak egyelőre ez a 

terv, azonban valószínű, hogy — mint minden 
tervéhez, ebhez is meg (udja majd nyerni a poí-
fármester és a tanács szimpátiáját. Igy talán 
lesz is belőle valami 

A vak rikkancs esti kalandja a buzgó rendőrrel. 
Szabad-t hangosan kiáltani az újságárusnak az újságok címét. 

Varga József világtalan ujságárus a Szalay-féle 
ujságterjesztő vállalat rikkancsa volt. Nem volt 
neki állandó bódéja, felesége vezette az uccákon 
és csak ugy tudta a konkurrenclát ellensúlyozni, 
bogy a budapesti esti lapok megérkezése után 
mindenkit tulharsogőan kiáltozta Az Est elmét, 
január 9 én, amidőn megkezdődött a világtalan 
ujságárus kálváriája, a pesti gyors rendes Időben 
futott be. Varga József is megkapta a maga köteg 
Az Est-jét este hat órakor, mikor még nyüzsög az 
ucca és eleven élet folyik a városban. A Gizella 
téren belekarolt a felesége és Varga József, a 
világtalan rikkancs boldogan kiáltozta Az Esi-et. 
Vettek is tőle a járókelők sokan. Hiszen már rég-
óta ismerték és a vak rikkancs Az Est et mindig 
elsőnek áruita a Gizella téren. 

A vásárlók közül azonban előlépett a Gizella 
téri rendőrőrszem, aki szigorúan rászólt a rik-
kancsra, hogy az újságok neveit hangosan nem 
szabaá kiabálni. 

A vak ember érthetetlenül nézett maga elé: 
— De biztos ur kérem, hiszen én már régóta 

árulom Az Est-et. 
A rendőr azonban nem ismert apellálát kimon-

dott határozata ellen. Varga József erre megkérte 
a rendőrt, hogy jöjjön vele a Szalay ur irodájába, 
ahol majd megmondják, hogy lehet-e hangosan 
kiáltani az újságok nevét. 

A rendőr erre nem volt hajlandó. Azt mondotta, 
hogy neki nincsen semmi köze a Szalay úrhoz és 
a vak ujságárus bemondása szerint — amit jegyző-

könyvbe vett még Petkóczy rendőrtanácsos, kihágás! 
biró — még azzal is megfenyegette a rendőr, hogy 
megkötözi, ha nem engedelmeskedik. 

Az incidens végén azonban mégis betértek Szalay 
irodájába a rendőr és a rikkancs. A rendőr azt 
mondotta, hogy hangosan kiabálni nem szabad az 
újság nevét, erre rendelet van. Az ujságterjesztő 
e rendelettől eddig mit sem hallott még. Telefo-
náltak a rendőrségre, ahonnan azt a választ kap-
ták, hogy ilyen tiltó rendelkezés nincsen. A rendőr 
nem hagyta magát és Szalay Antal szamárságnak 
nevezte sz< üyen rendelkezés', amely még az újsá-
gok nevét sem hagyja hangosan kiáltani. 

Szerdán az állami kihágás! bíróság előtt azután 
vádlottként álltak Varga József rikkancs és főnöke, 
Szalay Antal. 

A rikkancs nem védekezett. Elmondotta a vele 
történt esetet. Az ujságigazolványából azonban 
hiányzott, hogy neki Az Est e! is szabad árulni. 

Az ujságterjesztő Szalay Antal azonban már 
védekezett és bizonyította saját és rikkancsának 
igazát. Hivatkozott arra, hogy olyan rendelet, ame'y 
az újságok nevének hangos kiáltását este int 
órakor megtiltja, nincsen. A rendőrnek az őr-
parancsnoka adta ezt az utasitást s igy az a 
paracsnak ^megfelelően járt el 

Kihallgatták azután a rendőrt, majd ismét a 
rokkant ujságárust és végül Szalayt, ami után a 
tárgyalást elnapolták az ujságárus igazolvány egyes 
homályos pontjainak felderítéséig. 

f f ó r e l c 
I 19 ft Csütörtök. Róm. kaf. B. Magit. Protes-
a / tana Károly. Nap kel 1 ára 32 pertkot, 

nyngttík 16 óra 54 pertkor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d, e. 10—l-ig, d. n. 4-7-ig. 

ÜSozenm nyitva 0. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig, 

A színházi előadások délután fél 4 és este fél 3 
érakor kezdődnek. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leümnger Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Törők Márton Csongrádi 
sugárút (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. 

Ady Endre emlékezete.*) 
» . . . S akkor is lesz tavasz, 
Virág, dicsőség, mámor, 
Tavasz heroldok szállnak 
S engem már nem találnak* . 

Az éj, az álom és a képzelet 
föltárják telkemben tünt képedet. .. 

Rajongva meghajlok arcod előtt 
és nézem szemed, a halk szenvedőt 

és homlokod, hol dus eszméd fakadt, — 
hogy szélvih rként gyújtson lángokat, 

s a büszke, dacos hollófür löket, 
mik rejtve rejtették borús fejed, 

s hol bus lelked lengette szárnyait: 
vérző szavaktól megtört ajkaid, 

honnan szent akarat, vad őserő, 
lemondó vágy, mély bánat tört elő ... 

Sajkád uj tengerek felelt haladt 
és elhagytad a földi partokat... 

. . . s mig hom'o'odra sír göröngye hullt, 
izzó igéd mind fényesebbre gyúlt 

és milliá lélek lángol érte most; 
babér födi lantod, a bánatost, 

millió lélek hirdet, áld, szeret, — 
s márványba fonta sient emlékedet. 

QÖTH KLÁRA. 

*) Az „Ady koszorújáéból. 

— Konfliktus a vároa és az rgyafem kö-
zött a l ó ház ellopott hovácsüilője miatt. 
A szegsdí közkőtház gondnoka bejelentette a 
város tinácsának, hogy a kórház udvaráról 
január elején ismeretlen tettesek elloptak egy 
hatvannégy kilós kovácsüllőt. A lopási bejelen-
tették a rendőrségnek is, a nyomozásnak azon 
ban mindezideig konkrét eredménye nincsen. 
Elmondja jtlcnsés ben még Gácser György kór-
házi gondnok, hogy a kóiháznak a Pufcz-
altábornagy uccai frontján az egyetem elme-
klinikájának igazgatósága ksput vágatolt és ez 
a kapu tiltakozása eilenére is éjjel nappal nyitva 
áll, igy tehát minden válószinflség szerint 
ismeretien tolvajok ezen a kapun keresztül lop-
ták el az üllőt. A kóiházi gondnok kéti a ta-
nácsot, hogy hív a fel az egyetem elmekiiniká-
fát a kapu állandó bezárására és az ellopott 
ül ő árának megtérítésére. 

— Segélyt hapnak a munkanélküliek — 
Miskolcon. (Budapesti fuűotilónk telefonon 
jelenti.) Miskolcról jelentik: A vároii lanác. 
Ötszáz munkanélküli számára lakbérsegily cí-
mén 150-200 ezer koronái szavazott meg, 
amely összeget csak izok kapják, akik igazo; 
Ját, hogy iegiláöb nyolc hete kereselnélkM 
állnak. 

— Dr. Dsitra János vott kormánybiztos fő-
ispánt a Szegedi Ügyvédi Kamara választmánya 
a szegedi ügyvéd-k torába felvette. 

KAC-bál Kassban szombaton. Oegye* 
elővételben Földes t uh ráruház Kárász ücca és 
Endrényi papirkeres'sedás Tisza L. körút 43.) 

— Bál Tápén. Dr. Madarassy Gábor főispán, dr. 
Szakáts József nemzetgyűlési képviselő, dr. Dósa István 
főszolgabíró fővédnöksége alatt a Vöröskereszt Egyesü-
let tápéi fiókja 1926. évi január hó 31-én a tápéi nép-
házban saját pénztára javára jótékonycélu bálát rendez. 
Személyjegy 10.0U0 korona, családjegy 3P.Q0U korona. 
Felülfizetéseket köszönettel nyugtáznak. 

Olcsó bútort rész'e'fize ésre is az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnokában vásárolli ji (Dugonics 
tér 11.). 72a 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelentése: 
Hazánkban csak kisebb lecsapódások fordultak 
elő. Az időnek gyenge éjjeli fagy mellett enyhe 
jeliege volt. Ma reggel nyugaton derült, keleten 
ködök vannak. Jóslat: Egyelőre derült idő éjjeli 
faggyal, később nyugatról borulás. 

— Miskolcon nem szabad — táncoln*. 
(Budapesi tudósítónk telefonon jelenti.) Mis-
kolcról jelentik: A rendőrség ma az összes 
kávéházakban és nyilvános hslyistgekben be-
tiltotta a táncot. Az intézkedés oia ismeretlen. 

— Ingyenes előadás a Széchenyi Moziban 
28-án délután 5 órai kezdett* 1. A Stefánia 
Szövetség Anya- és Ctectemővédelmének pro-
paganda filmlei dr. Pollermann Arihur minisz-
teri osztálytanácsos ar nsgyérdtkü előadásával 
OsszekOtve. Csak 16 éven felülieknek. 

— A bántalmazott ügyész pőrében tlifél-
ték a rendőrorvost is. Budapestről Jelentikí 
Ma került végleges eldöntésre a Kúria Ráth-
tanácsa elölt az annakidején nagy port felvert 
bünügy, amely Tóth József közrendőr ellen 
indult meg Karácsonyi Bálint ügyész ellen el-
követett különböző bűncselekmények miatt. A 
Kúria Tóth József büntetését helybenhagyta, 
vagyis harmadfélévi frgyházbüntetése Jogerőssé 
vált. Megváltoztatta a Túbla felmentő Ítéletét 
i s tünösnek mondotta ki a rendőrorvost, Oan-
hardt Tibori gondatlanságból kiadott hamis 
bizonyítvány vétsége miatt és az enyhítő körül-
mények figyelembevételével tízmillió korona 
pénzbüntetésre i i é l l e . Az Ítélet indokolása szerint 
az orvos az ügyész megvizsgálása körül nem 
Járt el a kellő gondossággal. 

Fodrászok bálja a Kass-szálló összes ter-
meiben február 7-én. 214 

Uj tánckurzusok kezdődnek Révész 
tánciskolájában (Tisza-szálló. I. em.). Diákok 
részére délután 6 órakor, felnőtteknek este 8 
óraker. A legújabb táncokból magánórák. 
Egyeteknek és csoportoknak egész nap taniíár, 
Jelentkezés délután 6 órától. 

— Záróra tulhágás miatt elitélt nagy-
vendegíőr. Schorr Ottó vendég!őst, az Apos-
tolok tulajdonosát szerdán vonta felelősségre 
az állami kihágási bíróság. A feljelentések 
szerint a verdégtő még a kétórás záróra ide-
jén nem tartotta be a zárórát és az ellenőrző 
rendőrök figyelmeztetése eilenére is tizennégy 
perccel két óra után zárlak. A nagyszámú rendőr-
tanuk kihallgatása u ánd Stad'er István rendőr-
kapitány rendőrbiró a nyomatékos enyhítő kö-
rülmények figyelembevételével egymii ió korona 
összbüníelésre ítélte az Apos'olok tulajdonosé', 
aki az itéiet ellen felebbezést jelen'ett be. 

Porosz-szén. Kelenbank. Telefon 66. 0< 
— A Szeeedl Iparoaifjak Köiművelődési Egyesü-

let* (SzlKE) 1926 február 7-én este 9 órai kezdettel 
az ipartestület ujornan átalakított emeleti dísztermében 
Várhelyi József pápai prelátus ur védnöksége alatt 
nagyszabású farsangi bálát rendez. Belépődíj a vigalmi 
adóval együtt 20.0CU korona. 

— A nemzetközi embervédelmi kiállítás 
egészségügyi , kulturális és gazdasági jelentő-
sege. A magyar élet minden szerve élénk részt 
vesz a nemzetközi embervédelmi kiállítás előké-
szítő munkálataiban. A kiáliitás bemutatja minden 
vonatkozásában és minden részletkérdésében az 
egészségügy egész területét, A néző elé tárja az 
emberi éleinek a fogantatásától egészen a halálig 
bekövetkező mirden mozzanatát; oktató alapos-
sággal terjeszkedik ki az életre ártalmas kórok í s 
azofc elhárítási módjainak Ismertetésére. Az orvosi 
tudomány minden eszköiét fslsorskozta'j* a kiállí-
tás és ismerteti az ezen téren elért vívmányokat, 
de egyúttal rámutat azokra a hiányokra is, ame-
lyek pótlásra várnak. A magyar humánus intéz-
mények a szociális munka bemutatására egyesül-
tek. A Magyar Vörös Kereszt, a Gyermekvédő 
Uga, Stefánia Szövetség, a patronázsok, a javító-
intézetek stb. általános figyelmet érdeklő anyaggal 
vonulnak fel a kiállításon. A kiállítás nemzetközi. 
A kiállítást nagyszabású zenei ünnepségek előzik 
meg. A kiállítás tartama alatt az úgynevezett 3zó-
rakozőparkban esténként a filharmonikus zene-
karok és az egyesített cigányzenekarok koncer-
teznek. 

A KAC nagysikerűnek ígérkező bálja f hí. 
30-án, szombaton a Kass összes termeiben. 281 

— Elkobozták a Bühnét, me:t képeket 
közölt a frankhaaisitáaról Szombathelyről 
leientik: A Bécsben megjelenő Dle BShae cimtl 
színházi lspnak az utolsó számát a sio-abat-
helyi rendőrség elkobozta, mert a lap pontos 
féayképmásolafot közöli a hamis frankról és 
egyes politikusokat támadott. Az elkobzás a 
soproni rgylgKség rendeletére történt és pedig 
k o r m d a y i ó i é r i é s miatt. 

A k a t a n 

Akatan 
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i 
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a „Rin-Tin-Tin" festvérfilmje január 31-én 
vasárnap a Széchenyiben, 


