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V ö r ö s k e r e s z t e s - b á l T á p é n . 

A szomszéd Tápé község az elmúlt hő utolsó 
napján a régi jó időkre emlékeztető mulatság 
színhelye volt. A Vöröskereszt-Egyesület tápéi fiókja 
tartotta meg első bálját, amely annak következté-
ben, hogy ugy Szegedről, mint a környékről töb-
ben is résztvettdC benne, mint a város és a falu 
egymáshoz való közeledésének egyik jele, külön 
jelentőséget nyert. Ezt csak az érti meg és érté-
kelheti igazán, aki ismeri a falusi lakosság ősrégi 
gyanakvását és tartózkodását mindenki „nadrágos-
saT szemben. A Tápéi Vöröskereszt-Egyesület es a 
község vezetősége, beleértve a jelentősebb gazdá 
kat is, vállvet e munkálkodott a bál sikerén és 
fáradságuknak meg is volt ugy az erkölcsi, mint 
az anyagi eredménye. A bál színhelye a nemrég 
épült Népház nagyterme volt. Már kora délután 
szállingóztak a vendégek, akiknek a gondos ren-
dezőség előrelátása következtében autó állott ren-
delkezésükre. Este nyolc órakor Bogoss Béla es-
peres* plébános szerető szavakkal üdvözölve a 
megjelenteket, a magyar összetartás és a magyar 
dal jelentőségét hangoztatva, megnyitotta a bálát. 
Erre felzendült az országszerte ismert csárdás: 

Szeged hires város. Tápéval határos . . . 
Kovács Gyulának, Tápé érdemes főjegyzőjének 

neje Nyilassy Sándor festőművész karján meg-
nyitván a táncot, megkezdődött a reggelig tartó, 
sikerült mulatság. A falusi lányok és legények az 
első percben ugyan még feszélyezték magukat és 
elhúzódtak az „urak" kezeléből, de csakhamar 
„úrrá" lett felettük is az általános jókedv és egyre 
több és több táncos vasalt szoknya vegyült a 
selyem báliruhák közé. Az öreg magyarok moso-
lyogva figyelték a szokatlan jelenségei. Addig-
addig nézlék, mig egyszerre csak azon vették 
észre magukat, hogy ugyancsak rúgják ők is a 
port, a nagyapa az unoka mellett. Mire közelgett 
az éjfél, teljesen fesztelen hangulat uralkodott a 
teremben és már régen kivilágosodott, amikor az 
utolsó vendég is eltávozott. 

A bál védnökei dr. Madarassy Gábor Csongrád 
megye főispánja, dr. Szakáts József nemzetgyűlési 
képviselő és dr. Dózsa István főszolgabíró voltak, 
akik a főispán kivételével, személyesen is részt-
vettek a bálon. Úgyszintén a védnökök dr. Bor-
bély Károly, Bunyik József, Dickmann Ferenc, 
Kovács Gyula községi főjegyző, dr. Kovács Nán-
dor, Nyilassy Sándor festőművész, Rappensberger 
István, Sarlós István, dr. Sörös Samu, Tóth István, 
Zappe Péter és az első gazdák közül Lele István, 
Kószó Menyhárt, Domonkos János, Lele Mihály, 
Molnár István, Molnár Menyhárt, Nagy József 
részben résztvettek a bálon, részben felülfizetve a 
jótékony célra, emelték és biztosították a bál sike-
rét A mindenre gondoló rendezőség, amelynek 
lelke Kovács Gyula községi főjegyző neje volt, 
megfelelő bflfféről és pompás vacsoráról is gon-
doskodott és igy feledhetetlenné tette az estét azok 
számára, akik résztvettek benne. A zenéről az 
egyetemi zenekar fáradhatatlan buzgalommal gon-
doskodott. 

— Tiltott közlésért elitéltek egy makói 
Mjságirót. Sajtos Gyula makói hirlaptro a Makói 
Friss Újság 1925 február 3 iki számában beszámolt 
arról, hogy a szegedi törvényszék vádtanácsa 
Lakács Béla apátfalvai jegyzőt vád alá helyezte 
és ugyancsak hirt adott arról, hogy Tóth B. László 
apátfalvai biró ellen elrendelték a fegyelmi vizs-
gálatot. Az ügyészség tiltott közlés cimén inditott 
eljárást Sajtos Gyula ellen, akit a szegedi törvény-
szék tiltott közlés vétségében bűnösnek mondott 
ki és ezért másfélmillió korona pénzbüntetésre 
itélt. A büntetés végrehajtását azonban felfüg' 
gesztette. A szegedi ítélőtábla keddi főtárgyaiasán 
az Ítéletet indokaival együtt helybenhagyta. A 
helybenhagyó Ítélet ellen ugy a vád, mint az elitélt 
felebbezést jelentett be. 

— Ismét áldozatot követelt a nyomor. 
Dudás Imréné 50 éves, Alföldi ucca 35. sz. 
alatti lakot zsirszódával megmérgezte magát. 
Súlyos belső sérüléseivel a közkórházba szán-
tották, ahol szerdán reggel meghalt, k meg* 
indult rendőri nyomozás megállapította, hogy 
Dudás Imréné a nyomor áldozata. A házöeliek 
előtt már régen ismeretes volt Dudfs Imréné 
elhatározása, aki minduntalan hangoztatta, hogy 
a nyomott már nem tudja elviselni s öngyilkos 
lesz. Egy befőttes üvegben zsirszódát oldott 
fel s megitta. Amire tettét felfedezték, már 
eszméletlen állapotban volt s a Közkórházban 
meghalt. 

M e g v a n a v i dék i g a z i t u r a a u t ő j a . 

A 7 gyárában 21.000 munkást foglalkoztató 
Studebaker autógyár, mely naponta 1000 autót 
gyárt, minden tekintetben elsőrangú gyártmá-
nyokat hozott most Magyarországba. Olcsósága 
és jósága mindenki figyelmét megérdemli. Mhi 38 

— Hn telén halál az uccán, Grob István 
76 éves ny. jegyző szerdán délelőtt a Marko-
vics Iván uccában, amikor a klinikára indult 
gyógy ke telésre, hirtelen Csszeesett és meghalt. 
Az előhívott mentők már csak a beállott halált 
konstatálták. 

Néhány sor a Zrínyi-bálról. 
A farsang nagy eseménye, a Zrínyi-bál lezajlott. 

Most, amikor egy érre pihenni tértek a maszkák, a 
pierettek, a dominók, kikapunk egy-egy részletet. 

• 
Még nem volt tiz óra, már csapatban, századokban 

gyűltek a maszkák. A jury éberen vigyázott. Minden-
kinek belenéztek arcába és meghivójába. Sok, szinte 
tragikus jelenet is történt; egyeseknél nem volt meg-
hívó. A jury hajthatatlan maradt. Két tanúnak kelteit 

bizonyitani ezt, csak azután engedték be. 
• 

Kik kezdték a táncot? Wolff Miskáné Balázs Jenővel 
és Wolff Klári Polgár Istvánnal. A nóta pedig ez volt: 

.Nem lehet a Zrínyivel sem, nem lehet a Zrínyivel, 
kikukoricázni I* 

* 

Eiután jött a felvonulás. A ragyogóbbnál-ragyogóbb 
maszkák I Mint a filmeken. Harsányi rendezte a fel-
vonulást: szines, eleven kép volt! Feltűnést keltett 
Balázs Jenöné Pierette-je és Salamon Aranka Kacsája. 
Előfordult, hogy a férj csak éjfél után ismert rá fele-
ségére és közben fiatal lángolással, mint egyszer régen, 
udvarolt — feleségének. 

* 

Souppé alatt pedig Wolff Miska köré gyűlt az egész 
Zrínyi sereg, akik eddig sárga-kék dominóban voltak. 
Kezdődött a nóta és kezdődött a pezsgő . . . Souppé 
után pedig Károlyi helyett — Wolff Miska lett a prí-
más, ő hegedűlte a banda élén és a táncolók között a 
legragyogóbb, régi, olykor csiklandősan édes csárdá-
sokat. Egy mosoly volt az egész terem. Régi magyar 
nóták . . . Mégis csak jobb, szebb a simminél, a char-
lestonnál... Wolff Miskának volt a legnagyobb sikere. 

et 

A maszkák pedig most várnak egy évet. A jövő 
Zrínyi-bálát. 

— Balesetet okoztak az autótól megijedt 
lovak. Kovács Antal makói lakos tavaly májuaoan 
kocsin hajtatott végig a makói piaciéren. A népes 
helyen a lovak egy arrafelé haladó autótól meg 
bokrosodtak és be erohantak a vásári közönség 
sátrai közé. Egy tűzoltó és egy árus súlyosan 
megsebesült Kovács Antal a megindult kártérítési 
pörök folyamán tizenkilencmillió korona orvosi 
költséget fizetett ki a baleset áldozatainak. Az 
ügyészség azonban gondatlanságból okozott súlyos 
testisértés cimén emelt vádat Kovács Antal ellen, 
akit szerdán vont felelősségre a szegedi törvény-
szék Vild-tanácsa. A biróság a nagyszámú tanuk 
kihallgatása után Kovács Antalt felmentette a vád 
ős annak következményei alól, mivel a gondatlan-
ságot nem látta beigazoltnak. Kovács Antal lovai 
ugyanis még alig találkoztak autóval s igy történ-
hetett csak megakadályozhatatlanmegbokrosodásuk. 

— Orvosok siakfilése. Az Egyetem Barátai Egyesü-
letének orvosi szakosztálya és a vele egyesült Szegedi 
Orvosegylet folyó hó G-án a sebészi klinika tantermé-
ben orvoBi szakülést tart. Elnököl: dr. Löte József. 
Tárgysorozat: 1. Dr. Lukács József: A vegetatív ideg-
rendszer szerepe a nem specifikus reakciókban. 2. Ur. 
Purjesz Béla: Az aathma cardialeról. A szakülés kez-
dete délután fél 6 órakor. 

— iiercieg Ferenc képes irodalmi hetilapjának 
az „Uj ídőfc'-nek 5. számába cikket irtak: Rákosi 
Jenő, Lyka Károly, Tőrök Frigyes; elbeszélést: Bónyi 
Adorján, Kosáryné Réz Lola, Rosny; verset; . Farkas 
Imre. Közli ez a szám Herczeg Ferenc uj regényének 
és a .Szerelem" cimü világhirü angol regénynek foly-
tatásait, a lap rendkivül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást és Tarnay Alajos Falu 
Tamás versére irt dalának kottáját. Az uj számot a 
művészi és időszerű képek gazdag sora díszíti. Az .Uj 
Idők* előfizetési ára negyedévre 8D.C0J korona. Mutat-
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda-
pest, VI., Andrássy ut 16. 

— A lipcsei társaskirándulásról közöltünk 
már lapunc.oan tudósiiast és megírtuk, hogy a ke-
reskedelmi és iparkamara által szervezett kirándu-
lás előkészületei a legszélesebb keretek között 
folynak. Amint most értesülünk, a lipcsei vásár 
február 28 án nyilik meg és március hó 6 ig tart. 
Aki a kiránduláson részt óhajt venni, az a követ-
kező költséggel számolhat: Vasút! jegy oda 490 000 
K, vasúti jegy vissza 490 000 K, lakás egy napra 
Lipcsében 64,000 K, vizumok 25.000 K, vásár-
igazolvány 40 000 K. (A vasúti jegy ára persze 
függ a választott útvonaltól.) A réaztvenni szándé-
kozók az útlevelüket és az igénybevenni szándé-
kolt vasúti kocsiosztály, illetőleg íakás, vizűm és 
vásárigazolvány árát február 15 ig kell hogy be-
küldjék a szegedi kereskedelmi és iparkamarának, 
ahol a kirándulásra vonatkozó mindennemű egyéb 
tudnivaló is beszerezhető. 

Lampcl és Hegyi cégnél (PQspSkbazár-fpO-
let) divatos köteti ntfi mellényak. 195 

— Baleset a malomban. Tóth Mihály Back-
maiorni munkásnak baliabat szerda délután munka-
közben elkapta a gép és tőben leszakította. A 
mentők súlyos sérüléseivel a közkórházba szálli 
tották. Állapota súlyos, de nem életveszélyes. 

Sscin&ásc é s 
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A szinház heti műsora: 

CstttörtökOn délután rendkívül mérsékelt helyinkkai f 
Bánk bán. 

Csütörtökön este: Annabál. 
Pénteken: Annabál. , 
Szombaton délután ifjúsági előadás • Pántlika. 
Szombaton este: Annabál. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal, Diri Rózsi 

vendégfelléptével: Falu rossza. 
Vasárnap este: Annabál. 
Hétfőn: Farsangi lakodalom. Operabérlet 11. 
Szerdán; Farsangi lakodalom. Bérlet A. 12. Premier. 

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZAü jegy-
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306.) 

A Kstholikus Kör hangversenye. 

A Katholikus Kör szép eszme szolgálatába sze-
gődött, amikor az árvízkárosultak javára műsoros 
matinét rendezett. Minden általános érdekű, ez 
esetben sürgős és súlyos aktualitásánál fogva 
nagyszabású segitő akció is megérdemli, hogy 
minél nagyobb anyagi siker koronázza. A keddi 
matiné bizony nem talált sok hallgatóra. A páho-
lyok rendezőkből, honoráclorokból és előkelőségek-
ből álló közönségére üres padsorok meredeztek a 
földszintről. Volna egy módja a segítségnek. Ha 
a társadalom minden rétegét belevonnák az egye-
sületek hasonló irányú működésébe. A szegedi 
egyesületek azonban még jótékonysági akciókban 
is ekszkluziv életet és működést fejtenek ki, félve 
kerülik az egymás demarkációs vonalát, ami — 
mint az eredmény láthatóan mutatta, — nem 
mindig célravezető. A példaadást azonban méltá-
nyolni ke.l. 

A matiné műsorán első számként a filharmo-
nikusok által vasárnap már előadott Weber: Obe-
ron nyitánya szerepelt Fichtner Sándor karnagy 
vezénylete mellett. A Szegedi Dalárda elénekelte 
Szabados: Hiszekegy-ét és utána Junker Klári, 
Szántóné Ladányi Mariska tehetséges növendéke 
lépett a színpadra. Gounod: Fauszt-jából énekelte 
Siebel áriáját, Delibes nek egy spanyol dalát és 
Köntg Péter bájos gyerekfelköszöatőjét. A leányka 
kedves hangján az elfogódottság érzett, de igy is 
érvényesült az iskola tanitása, a fejlődő koloratura, 
amely szép jövőt jósol, még azonban sok tanul-
mányra szorul. A zongorakiséretet Csornák Elemér 
látta ei biztos kézzel. * 

Dr. Tihanyi Béla, a kegyesrendi főgimnázium 
tanára tartotta meg ezután beszédét. Szines ha-
sonlatokkal festette meg az otthont, az emberek 
hajlékát, amelyet a gondviselés kifürkészhetetlen 
csapása folytán most sok-sok ember elvesztett. 
Szónoki hévvel igyekezett felrázni a boldogabb 
embertestvérek tetterejét és adakozó segítségét̂  
hogy sorompóba álljanak, mert nemcsak emberi, 
de hazafiúi kötelességük is. A nagy tetszéssel ki-
sért szónoklat után a Szegedi Dalárda Kőnig: 
Madách kardalát adta elő. A komoly monumen-
talitással megszerkesztett mű dallamait jól érvé-
nyesítette a dalárda képzeit testülete és Csornák 
Elemér karmester. Nagy taps fogadta dr. Hajnal 
István ügyvédei, aki irredenta dalokat énekelt Károlyt 
Árpád zenekarának kísérete melleit. Hatásos elő-
adása meglógta a kedélyeket és komoly elismerést 
vá!tott ki. A műsort egy kis énekes játék A kapu-
kulcs zárta be, amelynek előadásában résztveit 
a színtársulat több tagja. A közönség jól mulatott 
a mókákon és az adakozás és szórakozás jóleső 
érzésével távozott a színházból. 

* Koncz dános, Eurőpaszerte ünnepelt nagy-
szerű hrgtdamüvész kedden, 9 én este 8 óra 
kor a Tiszában sdja hangversenyét, amelyen 
C. Frank sionáfa, Mendelssohn hegedűversen 
és Brahms, Rymsky, Paganini, Zsolt müvek 
szerepeinek, Jegyek 15 ezer koronátói Harmónia 
pénztáránál. 

* Műsorváltozás. Tekintettel az .Annabál" várako-
záson felüli nagy sikerére és tekintettel arra, hogy 
az egész város mint egy ember, az .Annabál" soro-
zatos előadásait kívánja, a szinház vezetősége ennek a 
színházi hétnek minden egyes estéjére az .Annabál"'t 
tűzte műsorára, miáltal a szintén rendkívüli érdeklő-
déssel várt .Farsangi lakodalom" bemutatója pár nap-
pal eltolódott. Ezek szerint tehát csütörtök, pén ek, 
szombat és vasárnap este az .Annabái" van műsoron, 
a .Farsangi lakodalom" bemutalóját pedig hétfőn tart 
ják meg. A pén.ekre váltott jegyek eszerint hétfőre, a 
vasárnapra váltott jegyek pedig szerdára érvényesek. 

* Minden este a szezon legnagyobb slágere az 
Annabál van műsoron. Bámulatos az az érdeklődés, 
amely az .Annabál" sorozatos előadásait kiséri. De 
minden dicséret és elismerés illeti is meg a nagyszerű 
teljesítményeket végző elsőrendű főszereplőket épp ugy, 
mint a kiváló együttest az összes mellékszereplőkkel. 

* Ma deintán rendkívül mérsékelt helyárakkal: 
Bank Ban. A hazafias magyar színműirodalom klasz-
szíkus remekműve, Katona József történelmi tragédiája 
létül szinre ma délután rendkívül mérsékelt hely-
árak kaL 

* A eltörtök délutáni előadás helyárai; 3000 koro-
nától 18. 0j koronáig. 


