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Ezer uj tagot akar szerezni 
a Filharmonikus Egyesület 

Köztudomásu, hogy a Szegedi Filharmonikus 
Egyesületben nemrég lezajlott válságot nagyrész-
ben a hivatásos zenészekkel való pénzügyi ellentét 
érlelte meg és robbantotta ki. A Filharmonikus 
Egyesület ugyanis nem volt abban a helyzetben, 
hogy csak megközelítően is érdeme szerint tudta 
volna fizetni azokat a működő tagjait, akiknek 
a muzsikálás megélhetésük. Helyes nyomou jár 
tehát az egyesület mostani vezetősége, amikor az 
őszi szezon előtt mődot keres a megerősödésre 
és ezzel kapcsolatosan arra, hogy a hivatásos 
zenészeket firetni tudja. Ebben az ügyben kedden 
délelőtt Szendrey Jenő tanácsnok elnökletével érte-
kezletet tartottak a városházán. 
" Az értekezleten dr. Fischer Marcell előadta, 
hogy az egyesületben megalakulása alkalmával az 
amatőr-zenészek voltak túlsúlyban, csak később 
jutottak szerephez a hivatásos zenészek, akik ma 
a játékosok között többségben vannak. Az egye-
sületnek 200 opusból állő kottatára van, ami min-
denesetre már jelentős vagyonnak számit. Jelenleg 
más jövedelemre nem számíthatnak, mim az évi 
hat koncert bevételére, amit azonban koncerten-
ként négymillió koronás kiadás terhel. A hivatá-
sos zenészeknek koncertenként és személyenkint 
100000 koronát fizettek, ami nagyon kevés akkor, 
mikor a zenész órákat hagy el, hogy a próbákon 
megjelenhessen. 

Az egyesület vezetőségében folyt tanácskozások 
alkalmával ötven zenészt vettek figyelembe, akiket 
ezentúl 250.000 koronával akarnak honorálni. A 
társadalom segítő akcióját ugy akarják végrehaj-
tani, hogy tagokat vesznek fel az egyesületbe, 

i akik havi egy és két pengő tagdijat fizetnek és 
ezért minden hangversenyre egy tiszteletjegyet 
kapnak. Hogy eredményes legyen a működés, 
ahhoz ezer tag szükséges. Ilyen taglétszám mellett 
az egyesület kisebb betuházásokat is tudna esz-
közölni. 

Dr. Fischer előterjesztésére Kőnig Péter azt az 
aggodalmát fejeste ki, hogy nehéz lesz Szegeden 
ezer embert találni, aki fizetni fogja ezeket a tag-
dijakat, mire dr. Belle Ferenc titkár bejelentette, 
hogy 300-350 olyan bérlője volt a hangverse-
nyeknek, akik egy összegben fizették le a bérle-
tek árát, igy bizonyos, hogy minimális összegek 
mellett akad ezer ember, aki szivesen fizeti meg 
az egy és két pengős tagdijakat. 

Rövid vita után az értekezlet egy szűkebb bizott-
ságot választott meg. amelynek tagjai dr. Fischer 
Marcell, dr. Biedl Jenő, dr. Vidakovics Kamii, 
dr. Hainisch Elemér, Fichiner Sándor, Telblsz 
György, Mátray Ernő és dr. Belle Ferenc. Ez a 
bizottság egy nagy névsort fog összeállítani azok-
ról, akiket felkérnek tagok szerzésére. 

A legközelebbi értekezletet junius 20-án délelőtt 
9 őrakor tartják a városháza előljárósági ügy-
osztályában. 

Baranya Ferenc rendőr 
élete veszélyeztetésével megakadályozta, hogy a meg-

vadult lovak a Tiszába fordítsák a kocsit. 
Kedden az esti órákban megdöbbentő ese-

mények játszódtak le a Tisza felé vezető ucci-
kon. Két megvadult ló hosszú száz métereken 
át magaulán vonszolta szinte feltartóztathatat-
lanul a kocsit, amelyen egy magában lévő, 
tehetetlen özvegyasszony feküdt ájultan. Szinte 
már méterek válás itották el attól, hogy a meg-
vadult, mindent Ietipró lovak a töltésről a 
Tiszába fordítják a kocsit, amikor az utolsó 
pillanatban egy derék és hivatását valóbsn 
teljesítő fiatal rendőr saját élete veszélyezteté-
sével a lovak közé ugrott és az utolsó percben 
sikerült megakadályozni a végzetes katasztrófát 
és megmenteni az ájult özvegyasszonyt. 

Az esti órákban történt, Újszegedről a köz-
úti hidon lépésben, nyugodtan jóit át kocsiján 
özvegy Batula Józsefné 45 éves gazdálkodónő. 
A kocsin egyedül ült az özvegyasszony. A 
lovak már majdnem elérték a Kaltur-palota 
előtt elvezető kocsiutat, amikor a hid leltőjén 
egy autó száguldott viglg hangosan t&lkUve. 
A csendes és eddig teljesen nyugodt tanyai 
lovak a robogó autótól tajtékozva, fixesen fel-
ágaskodtak, megtorpantak, majd táncoltak a rud 
előtt, majd egy másodperc múlva eszeveszet-
ten, megvadulva a végleiekig, irtózatos erővel 
magukkal rántották a kinnyü keaii és sxinie 
megállíthatatlanul rohanni kezdtek előre. A 
Bástya uccán cioportokba verődtek a járó-
kelők, az utbó', a gyalogjárókról ijedten ret-

tentek szét, a szerencsétlen ixvegyattxony pedig 
tátva menthetetlen sorsát, elájult a bakon és 
lehanyatlott a sxiaa kfzé. 

As uton senkisem mert közbelépni, a lovak 
félelmetesen rohantak végig a Bástya uccin. A 
pénzügyigazgatóság épülete előtt merész ivben 
kikanyarodtak a Tisza Lajos körútra és a vad 
iramban nekilartoitak a Tiszának, már-már 
ugy látszott, az özvegy asszony menthetetlen.' 
Ebben a percben a pénzügyigazgatóság előtt 
szolgálatot teljesítő őrszem, Baranya Ferenc 
1083. számú rendőr Hete veszélyeztetésével min-
den gondolkozás nélkül, hirtelen a iopirzikoli, 
száguldó megvadult lovak elé vetette magát. 
Most hosszú másodperceken keresztül lélekzet-
visszafojtó küzdelem fejlődött ki a megvadult 
lovak és a rendőr közölt, Biranya Ferenc min-
den erejét összeszedve megrántotta a lovak 
zabláját, megfeszítette a rudat, a lovak pedig 
mig mintegy huszonSI méteren keresztül maguk 
előli Ukték, taszították kii lábra állva a rend-
őrt. Baranya Ferenc pedig nem messzire a rak-
part lejárója előtt megfékezte és megállította a 
lovakat. 

A téren ekkor már kisebb iömeg verődött 
össze; egyetlen kirobbinásbin lelkesen meg-
éljenezte a rendőrt. Özvegy Batula Jőzsefnét 
ájultan emelték le a kocsiról. Baranya Ferenc 
1083. számú szegedi rendőr nevét megőrzik a 
rendőri krónikák. 

H i r e h 

K ő v á r y G y u l a 
a „Vadvirág* cupringere uj vígjátékaival a Belvárosiban. 

MEINL GYULA 
kávébehozatala 

Fióküzlet: Klauzál tér 2. 

Bumford Piroska K W f t K t 
ház. Fejelések legolcsóbban készülnek. 595 

SJSfl / | f » Szerda. Rám. tat. Regtszi sz. Ferenc. 
W I / i O « Protestáns jusztin. Nap tel 4 éra 2 

3í. c :or. nyugszik 19 ára 59 perekor, 
k szinházi előadás este 8 Arabor kesdddlk. 
taaogyi-könyvtái nyitva d. e. tű—i-ig, d. n. 4—l-ig. 

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

iyitv« ú. a. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Frankó Andor Kálvária ncca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
C8áry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Motdvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
tngáruí (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 

7 órakor. 
A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., 

Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 
40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részire : Wien, I., Witdptetmarkt 1. 
(österr. Anzeigen A.-G.) Telefon: serié 62-5—95. 

— Kiebelsberg K u n é — a szegedi egye-
t em díszdoktora. A Magyar Távirati Iroda le-
lenti : A kormányzó a miniszterelnök előter-
jesztésére megengedte, hogy dr. Kiebelsberg 
Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi minisztert, 
s hazai tudomány és az ezzel kapcsolatos felső 
oktatás elömoxditáia körül szerzett érdemeiéri 
a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen 
a matematikai és természettudományi kar tisz-
teletbeli doktorává avassák és részére a tiszte-
letbeli doktori oklevelet kiadják. 

— Tábor i mise a kormányzó születésnapján. 
Vitéz Kubinyi Pál tábornok, a szegedi vegyes-
dandár parancsnoka pénteken reggel félkilenc 
órakor a kormányzó születésnapján tábori misét 
és diszkivonulást rendelt el. A diszkivonulásban 
résztvesznek a Szegeden állomásozó összes 
csapatok. A tábori mise és a kivonulás helye a 
lóverstnytéren less. Esős időjárás esetén ünne-
pélyes istentisztelet lesz a fogadalmi templomban. 

x A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 
koronáért a Délmagyarország kiadóhivatalá-
ban kaphatók. 

— Halálozás. Kedden délután rövid szenve-
dés után eltávozott as élők sorából a szegedi 
pedagógusok igy régi érdemes tagja, Slmki 
Mihály nyugalmazott elemi iskolai igazgató. 
Simkó Mihály hosszú évtizedeken át dolgozott 
a magyar népnevelés nehéz munkájában, tudá-
sát és eredményeit mindenütt elismerték. A 82 
éves ősz igazgatót most gyilkos kór támadta 
meg, amellyel nem tudott megbirkózni. Simkó 
Mihályban dr. Simk* Elemér városi tb. fő-
ügyész és Simkó J inos postaellenőr édesapju-
kat gyászolják. Temetése 17-én délelőtt 10 óra-
kor lesz a Tisza Lajos körút 27. számú gyász-
házból. 

— Székely Béla előadása. Annak a nagy 
érdeklődésnek engedve, mely Székely Béla, a 
Palesztinai Kolonizációs Alap Szegedre érkezett 
főtitkárának vasárnapi előadását kisérte, a sze-
gedi zsidó hilkózség disztsrmében szerdán dél-
után 6 órakor u jabb előadást tart tel|esen u{ 
kérdésekről. Az előadásra belépődíj nincs. 

— Kilenc tani lói állásfa száznyolcvan 
r i f lektáns . Most lárt le az a pályázat, amelyet 
a községi iskolaszék hirdetett a megüresedett 
kilenc tanilói állásra. A kilenc állásra száz-
nyolcvan lanitó pályázott, 

— A gyermekklinika ip i t f se . Keddi s z á m i -
ban beszámolt a Dilmagyarorsxág annak a 
versenytárgyalásnak as eredményéről, amelyet 
a kultuszminisztérium irt ki a szegedi egyetem 
gyermekklinikájának építésére. Megirtuk, hogy 
a munkára tizenöt ajánlat érkezett és egy sze-
gedi vállalkozó tette a legolcsóbb ajánlatot. 
Híradásunkba tévedésből csúszott be as az 
adat, mintha a költségvetésben a klinika épí-
tése mindössze két és filmilliárd koronával 
szerepelt volna. A költségvetésben ugyanis a 
gyermekklinika épitését Ibit is félmilliárd ko-
ronára taksálták, tehát a versenytárgyalás ered-
ménye kedvező. 
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Telefon: 

irodai 2—58. BELVÁROSI MOZI Telefon: 
pénztári 5—82 Telefon 11- 85. K O R Z Ó MÍOZI Telefon 11—85. 

I Junius 16, 17-én, szerdán és csütörtökön 

Lon Chaney nagy 
filmje: 

Csak 16 éven felülieknek 1 

_, , az ojoriáz fantomja. 
A Borzalmak filmje 13 felv.-ban. 
S Főszereplők: N 0 r m a n n K e f r y & M a r j e Phílbin. 
9 Azonkívül: 
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! junius io., i /-en, szerdán es csütörtökön * 

exikó i menyasszony , j 

Esküvő lóháton . LE*808 amerikai 

Előadásók kezdete 5. 7 és 9 úrakor 
]6 idő esetén az esti 9 órai előadást a Horváth Mihály uccai nyári helyiségünkben tartjuk 

I 
| 1 kincs. Werner Krauss. I 
® Dráma 6 felvonásban. 

| , . , Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor I 
$ Jó idő ese tén az esti 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjuk. 

Azonkívül: 
8 felvonásban. 

Főszereplő: 


