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Mikor Koes&ler Jánost 
Szegeden ünnepelték. 

— König Pétef a mesterről. — 
A magyar újságok melegen emlékestek meg 

Koessler János haláláról, aki a Nürnberg melletti 
Ansbachban pünkösd vasárnapján költözött el sz 
élők sorából. Koessler Jánosnak köszönhetjük az 
uj magyar muzsika megszületését, mert ez a német 
származású nagy mester tanitotta Dohnányit, Bar-
tótot, Kodályt és a szegediek közül a két lég-
kiválóbbat, Flchtnert és Königet. A diadalmES uj 
magyar zenének nagyapja lett ez a patriárka-
szakállas, kedves, nemes, finom öreg ur, akit 
Szegedhez is mde^ szálak fűztek. Éppen ezért 
felkerestük a hálás és hűséges tanítványt, König 
Pétert, akit Koessler tatán legjobban szeretett, hogy 
beszéljen ezekről a nagy érdekű szegedi vonat-
kozásokról. 

— Koessler János három iaban tartózkodott Sie-
geden. Először 1922 nyarán, amikor a vasútnál as 
összes szegedi dalárdák üdvözölték és e3te lampio-
nos szerenádot adtak neki. A Szegedi Dalárda 
ötvenéves jubileuméra jött ie hoszánk ekkor az 
ősz mester, akinek világhírű 46. zsoltárát a dalárda 
bemutatta. A hangverseny műsorán a mester tanít-
ványai, (Dohnányi, Wsiner, Köníg, Fichtner) és 
egy zenés mise betétjével a szegedi tanítványok 
tanítványai, tehát & muzsikus unokák (dr. Ráday 
és Gsyer) is szerepeltek. Juhász Gyula szonettben 
köszöntötte a magyar zene bölcs és jó atyameste-
rét, aki a Szegedi Dalárdának egy eredeti férfikart 
is szerzett, Petőfi: Ha férfi vagy... kezdetű hires 
versének szövegére. 

1922 nyarán három hétre újra lejött Szegedre 
Koessler, mint König és a Szegedi Dalárda ven-
dége. 1923 karácsonyát is Szegeden töltötte, ahol 
személyesen megjelent a zeneiskola Koessler-hang-
versenyén. Különösen a piaristáknál érezte jól 
magát, ahol megértő lelkekre akadt. Fichtner és 
Niedermaycr felsőtanyai plébános is vendégül látta 
az ösz professzort, aki esténkint a külvárosi kis 
házak között szeretett sétálni, a népet tanulmá-
nyozva. Valóságos diplomácia furfanggal sikerült 
egyszer Beck Manci fényképezőgépe elé állítani a 
mindenféle nyilvánosságtól tartózkodó Koesslert és 
igy végre mégis arcképei birtokába juthattak a 
tanítványai. 

Koessler Jáno3 harmonikus élete utolsó napjait 
Ansbachban töltötte, ahol az Arany Bárány fogadó 
szelíd, csöndes vendége volt. A filozófus derűjével 
és lemondásával nézte az életet és világot, a ze-
nének élt és a könyveinek. Rendkívüli műveltség 
és érdeklődés . jellemezte, ritka példánya volt a 
szép, öreg embereknek, valósággal goethei jelen-
ség. König Pétercek még újévkor küldött egy 
meleg baráti üdvözletet, de később ágynak esett 
és a lábát amputálni kellett. A bibliát olvasta és 
tanítványait emlegette a messze idegenben. Johau-
nes Brahms nevével ajkán halt meg Koessler Já-
nos, akinek az uj magyar zene születését köszön-
hetjük és akinek emlékét Szegeden is őrzik méltó 
utódok, lelkes muzsikusok. 

König Péter áhítattal néz a zongora fölött függő 
dedikált fényképre és a zongorán heverő négy 
Koessler-kottafűzetre, amelyek mindegyikén kiváló 
hódolatu ajánlás van König Péterné számára —• 
Hanns Koessiertől. 

Amikor* ass aradi gépkereskedő 
cséplőgépet akar átcsempészni a határon. 

Biró Károly aradi gépkereskedö a megszál-
Fás után is fentartotta üzleti összeköttetéseit 
battonyai és kevermesi régi üzletfeleivel. De 
üzleti tsrtozásiit is fentarlotfa a legutőbbi idő-
kig. Számos olyan battonyai nagygazda akadt, 
akinek Biró Károly, a korona mai értéke sze-
rint súlyos milliókkal tartozotf. Az aradi gép-
kereskedö, hogy magyarországi összekötetéseit 
fentarisa, május végén átjött a határon, fel-
kereste üzletfeleit és Ígéretet fett arra, hogy 
adósságait rövid idő múlva rendezni fogjs. El-
mondotta üzle feleinek, bogy a kevermesi határ-
ban saját cséplőgépje dolgozik és hogy a kö-
zeledő aratás idejére máris annyi munkája 
van, hogy tartozásait játszva ki tudja fizetni. 

A hitelezők, miután meggyőződlek arról, hogy 
a cséplőgép ügye valóság, komolyan építettek 
Biró Károly tartozására. Junius elején azonban 
kellemetlen hirről hallottak beszélni az aradi 
gépkereskedő hitelezői. Biró Károly ugyanis át-

jött a haláron, elutazott Kevermcsre, befűtötte 
a cséplőgépei és elindult a lassan járó gőzgép-
pel a határ feli azzal a szándékkal, hogy azi 
átcsempészi a határon. A gépkezelő embereivel 
részletesen megbeszélte a gép kicsempészéié-
nek terveit, azonban a megkezdett kcckázatoi 
váilslkozás kudarcot vallott. A hitelezők ideje-
korán tudomást szereztek a csempészésről, je-
lentet'ék az esetet a csendőrségnek, amely a 
határos lefogta a gépkereskedőt, amidőn éppzti 
egyik rejtett csempéssut felé dirigálta a gépet. 

Az aradi gépkereskedő természetesen tagadta 
csempészési szándékát és azzal védekezett, hogy 
a gépet csak javítási szándékkal akarta átvinni 
a határon. A cséplőgép kezelő emberei azon-
ban megcáfolták a vallomását, kijelentették, bogy 
a gép abszolút jékarban voli. Biró Károly 
azóta a szegedi ügyészség foglya és ellene 
csempészéssel párosult csalás elmén indult meg 

| az eljárás. 

A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 koronáért 
a DÉLMAGYARORSZAG kiadóhivatalában kaphatók. 
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i f | lt% JB Csütörtök. Mm. kai. Ker. Járt. szül. 
W B / Prolestüm Iván. Nap M 4 ara 3 mi-

kor, nyugszik 20 ára 1 punkor. 
teflacjgyi'köasrvtfi? nyitva d. e. 13—í-ig, d, a. 7-ig. 
Egyetemi könystií (fcőxponti egyetem i. emelőül 

íyitea <3. e. 0—i-ig, d. ts. 3—7-ig. 
I A színházi előadás este 8 árakor kezdődik. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak t 
Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 339), Gergely Jenő 
íiossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl ímra 
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
{telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilién sugárut 11. 
Hyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., 
Taborstrasse 7. (Wr. Ausíandskorrespondenz). Telefon: 
(0—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részire: Wien, I., Wildpretmarkt 1. 
(österr. Anzeigen A.-G.) Telefon: serie 62-5—95. 

A kamara akciója 
a kereseti adókivetések arány-

talanságai miatt. 
Az általános kereseti adó kivetésére vonatkozó 

értesítések kézbesítése ezidőszeriit van folya-
matban. Minthogy a szegedi kereskedelmi és 
iparkamarához ugy a különböző érdekképvise-
letek, mint magánosok részéről sok panasz 
érkezett be a kivetések ellen, a kamara szük-
ségesnek látja, hogy érdekeltségét a követendő 
eljárás tekintetében tájékoztassa. A kamara e 
körülményre való tekintettel hivataliban egy 
adóügyi szakreferensi állást szervezett, amely az 
érdekelteknek az összes szükséges tájékoztatá-
sokat msgadja. Erre való tekintettel a kamara 
felkéri a kerületéhez tartozó kereskedelmi egye* 
sületeket és ipartestületeket, hogy az adókivetés 
ügyét saját kebelükben sürgősen tűzzék nspi-
readre és a konkrét panaszokat lehetőleg cso-
portosítva indokolt határozatok csatolása mellett 
a kamirához minél előbb beküldjék. Magától 
éitstődőieg olyan vállalatok, amelyek nem tar-
toznak a kereskedelmi egyesületek, vagy ipar-
testületek kötelékébe, felvilágosításért és útba-
igazításért közvetlenül is fordulhatnak a kamará-
hoz. Ahol annak szüksége felmerül, a kamara 
nyombin a ligerélyesebben meg fogja tenni a 
szükséges intézkedéseket. 

— S z e g t d l hadikölciönkőivény tu la jdonosok 
nagygyűlés®. A hsdikSIcsönkötvény tulajdono-

sok helybeli csoportja vasárnap délelőtt kilenc 
órakor a Hági-élleremben nagygyűlést tart, 
amelyre az összes hadikölcsönkötvény tulajdo-
nosokat meghívja az előkészítő bizottság. 

— Az OMKE üdvöz lő távirata Vértes 
Miksához. Mint ismeretes, a kamara alelnöki, 
illetve kereskedelmi osztályelnöki tisztségére 
Vértes Miksát, a kereskedők szövetsége ügy-
vezető elnökéi választották meg. A kamara u j 
alelnökét az OMKB a következő távirattal 
üdvözölte: ,Kamarai alelnökké való megvá-
lasztása alkalmából fogadja kortársi üdvözle-
tünket. Kivdnjuk, hogy ebben a díszes pozícióban 
változatlan energiával munkálkodjon a keres-
kedelem javáén. OMKE, Sándor Pál, Balkdnyi, 
Horváth 

— Doktorrá avatás. Kovács Qyula őrnagyot, 
dr. Gisdl Endre korminyfőtanácsos, nyugal-
mazott városi tanácsnok vejét pénteken délben 
fél 1 órakor avatják az egyetemen az állam-
tudományok doktorává. 

— A szinház ügye a város i pár t leg-
utóbbi értekezletén. A vároii párt — mint 
ismeretes — kedden délután foglalkozott a köz-
gyűlés napirendjével és igy a ssinház ügyében 
beadott interpellációkkal és válságokkal is. A 
kurzuslap erről az értekezletről eiferditett tudó-
sítást közölt, amennyiben ast irta, hogy a párt-
értekezlet az Andor-rezsim meghosszibbi t is i 
ellen foglalt állást, holott egyhangúan elhatá-
rozta dr. Tóth Imre indítványának támogatásit . 
A kurzuilap szerint Wimmer Fülöp az értekez-
leten ugy nyilatkozott, hogy dr. Tóth Imrével 
taktikábál ő syujttatln be índitváayit. Ezzel 
szemben Wimmer Fülöp felszólalásában azt 
mondotta, bogy a szinügyi bizottság tagjai kö-
zött történt megbeszélés folytán nyújtotta be 
dr. Tóth a kérdései, indítványt. 

— Házasság. Bledl Sárika és dr. Riis Sán-
dor 27-én délelőtt 11 órakor tartják esküvőjü-
ket. Qratuiáció a Kassban 12 órakor. (Minden 
külön értciilés belyaii.) 

x Bárból bármit vásárol, kérje a Dél-
magyarország ingyenhirdetést szelvényét. 

A fCrjhezmenés nem lehet gond, mert a 
lakást az Asztalosmesterek Bútorcsarnoka (Dugo-
nics tér 11.) olcsón berendezi. m 
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Telefon; 
irodai 2—58. B E L V Á R O S I M O Z I Telefon: 

pénztári 5—82 

•mm 

Junius 24-én, csütörtökön 
ragyogó 
nagy filmje 

n s (Szókimondó asszonyság.) 
Viktoriea Serdoa müve 12 felvonásban. 

Ut a bolondház felé. amerikai 

Elöadásók Jtezdeie 3, 7 és 9 órakor 
Jó idö esetén az esti 9 órai előadást a Horváth Mihály uccai nyári helyiségünkben tartjak 

Azonkívül: 
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Telefon 11-85 . KORZÓ m o z i Telefon 21—85. 

— -

Menny PorténíüneméDyes 
[Junius 24 én, csütörtökön 

n, g y filmje: B o l e y n A n n a 
Történelmi diáma 6 felvonásban. 

Henny Porién te Emil Jannings. 
Azonkívül: ö t e z e r d o l l á r j u t a l o m . U i ' ™ i t 0 s i m e r i k a i 

Főszerepben ; 

Előadások kezdete 5, '< és 9 órakor 
Jó ido esetén az esti 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjuk. 
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