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veszedelem alkataival tanúsított magafariásuk-
kil tizenhat katona érdemelt ki. A kornsányió 
egyenként adta i t a katonáknak a kitünteté-
seket. 

Halm Sindor órnagy és Riich Egon száza-
dos a negyedik osztályú katonai érdemrendet 
kapták a kormányzótól, Pénzes János százsdos 
és Ceasana Mircea föhadnigy dicsérő elisme-
rést, Htnczel Jenő főhadnagy, vitéz Cyetray 
Lajos törzsőrmester és Kopasz József őrmester 
vitézi égi ezüstérmet, Katla István törzsőrmes-
ter, Pdgi János szakaszvezető, Onódi Mihály 
szakaszvezető, Batós Antal tizedei, Percxe Já-
nos uá iz , Hernyák Jinos folyamőr, vitéz 
Szabi János őrmester, Tóth Benjámin tizedes 
és Taktcs György honvéd bronz vitézségi ér-
met kapott. As ármek kiosztása után a hely-
őrség dissmeaetben elvonult a kormányzó 
előtt és ezzel a katonai parádé befejeződött. 

Ebéd * Tiszában. 
Az egyelem ebédet adott a Tiszában a 

kormányzó tiszteletére. A nagyteremben mint-
egy 250 ember részére (eritettek és a meg-
jelentek közölt voltak a kormányzón kivfil 
jézsef főherceg, gráf Klebelsberg kultuszminiszter, 
dr. Glaitjeldtr Gyula, a főispán, a polgár-
mester, az egyetem reklora, dékánai, a tanári 
kar, ax ifjúsági egyesületek vezetői, az állami 
és városi hivatalok és intézmények, valamint 
az egyházak vezelöf, a nagyobb egyesületek 
elnökei, a szomszédos törvényhatóságok ki-
küldöttei és a sajtó képviselői. Az étrend a 
kővetkező volt: 

Erőleves 
Hal majonézzal 
Bélszín 
PalyksBült 
Almás és túrós rétes 
Parfiit 
Gyümölcs 
Sajt 
Feketekávé 

As ebéden két beszéd hangzott el. Ai egyikif 
dr. Tóth Károly rektor mondta a kormányzóra, 
a másikat Sziky Tibor a kultuszminiszterre. Az 
ebéd közel félnégyig tartott. 

Az egyetemi sportpálya 
felavatása. 

A disxbeöltösöít KEAC-stadionnak ünnepé-
lyes felavatásán résztvett a kormányzó, azután 
kísérete, József főherceg és Klebehbarg Kunó 
társaságában. A program szerint a kormányzó 
délután félnégy órakor érkezett volna ki a 
pályára, de a tiszteletére adott ebéd csak négy 
éra tájban ér» véget. A kiesfekvésö pálya 
tribünje roskadásig megtelt nézőkkel, smikor a 
kfirlstó felharsant, jeleave a kormányzó érke-
zését. A pilya kapujában a kormányzót dr. 
Hainiss Elemér tinár, a KEAC elnöke üdvö-
zölte, majd elfoglalta helyét az erre as alka-
lomra épilelt díszsátorban. 

A tulajdonképpeni ptlyaavalási ünnepély 
áiszftlvonulással kezdődőit meg. A xene üte-
mes hangjaira fesxes vigyáxxmenetben vonultak 
cl a tisztelgő csapatok. A felvonuló csapat élén 
dr. Hainiss Elemér tanár baiidt. Utána sor-
rendben következtek: A cserkészek cupi ta , a 
III. ker. polgári fiúiskola, sz egyetemi ba|társi 
egyesületek, a leánygimnázium, a MAFC és 
KEAC labdarugó csapatai, a KEAC vivá-
csapata, a reálgimnázium, a reáliskola, as 
SzTE, a Vasutas, a SsAK csapatai. A csapatok 
telemell jobbkétztl fid íömölték a kormányzót. 
Utána meghívásos atlétikai számok következtek. 
A 100 méterss síkfutást Fluck BBTE 108 r p . 
nyerte Hajdú FTC és Otícviy SsAK előtt. A 
magasugráaban a kél nagy rivális: Orbán 
SsAK és Késmárki BBTE találkoztak. A győz-
tes Késmárki BBTE 187 cm.-rel. Második 
Orbán 182, harmadik Tranger 171 centiméter-
rel. A sulydobást Dirányl MAC nyírta 14.04 
cm., második Nonn BBTE 12.60, harmadik 
Donogán SzTK 12 32 cm. A távolugrásban 
győztes Samtaf MAC 678 cm., második Trsn-
gir SsAK 632, harmadik Fiuck BBTE 626 
cm. A diszk oszdobásban afsö Marvűiis BTC 
43 60, második Donogán SzTK 41.94, har-
madik Darányi MAC 40 méter. 

A diszkoszvetés közben a kormányzó és 
kísérete elvonult a pályáról. A kormányzónak 
megjelenésein dr. Télit Károly egyeiemi rektor 
moudott köszönete*. Az ünnepélyt a KEAC— 
MAFC Iabdtrugó-mérfeözés fejezte be, amelyből 
ciak egy 25 perces fdidőt játszottak le. Az 
első félidő után Szepts (MAC) a gerelyve ésben 
győzőit 59 50 centiméteres donásával, mtjd a 
budapesti atliíák aikatmi 4X200 as iUfetá|i 
győzött a SzAK és a KEAC ei.en. A* ünnepély 

az esti órákban ért véget. A Klebelsberg gróf 
nevéről elnevezett sporttelepet Szolcsányi István 
szegedi épi'ésx*mérnök késsilette Htjés Alfréd 
tervei alapján, a stadionsxarü pilya a leg-
modernebb sporttelepe s vidéknek. 

A kormányzó elutazása. 
As egyetemi pálya felavatási ünsepsfge ulán 

alkormányzó ás kísérete a Szeged-állomásra 
vonult, ahol már indulásra készen állott a 
Tardo-vonat. A különvonat a menetrendnek 
megfelelöan 4.20 parckbr indult el a Sieged-
állomáiról és ezzel a kormányzó szegedi láto-
gatásának két mozgalmas napja véget ért. A 
kormányzó a kultusxminisster társaságában 
folytatja alföldi körútját. 

A Szinészegyesultl elnöke konzorciummá 
akarja átszervezni a szegcdi társulatot. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi szinház ügye, ugy látszik, október közepe 
elölt semmi esetre se jut dűlőre és a jelek 
szerint rendszeres előadások a síinházban ok-
tóber vlge előtt aligha kezdődnek. Ismeretei, 
hogy Klebelsberg Kunó kuttusxminisxter itteni 
tartózkodását akarla falhssználni arn , bogy a 
szegedi szinház sorsáról tárgyaljon. Értesülésünk 
sxerint ex a tárgyalás megtörtént, de igen rövi-
den és egyelőre minden konkrét eredmény 
nélkül. Smogyí Szilveszter polgármester, ugy 
látszik, csökönyösen ragaszkodik ahhoz a tervé-
her, hogy az idei szezonban ne legyen Sseged-
nek állandó fáriutala és ebben ax elhatározá-
sában mvgfrősitetle a kultuszminiszternek sz as 
Ígérete, hogv más megoldás bijjln a tél folya-
mán lejön Szegedre az Operaház és a Nam-
xeti Szinház is 25—25 előidás tartására. Exen-
kivfii a kultuszminiszterrel folytatóit tárgyalás-
nak még egyetlen kis eredménye van, as, hogy 
Klebelsberg Kunó kijelentetie. hogy a kultusz-
minisztérium nem fog beleavatkozni a város 
autonómiájába. Ezt azonban eddg se telték. 

Alapi Nándor tudvalevőleg elsérte a szín-
házat kit hétre. A tanács a kérelmet nagysietve 
teijeiifetle éa abban a naiv hilben voll, hogy 
Alapi már 7-én megkezdi társulatával előadásait, 
Ez természetesen nem történik meg. Alapi 
ugyanit egyelőre másból játszik és ligköze-
lebbi ulja abba a városba viszi, ahol már 
gyűjtött bárleteket. Ettől fBggellenül sem biztos 
még, bogy IcJön-e Szegedre, miután Alapi nem 

kiván beleavatkozni abba a harcba, amelyet a 
balóság tett legkényelmstlentbbé. Megfontolás 
tárgyává teszi azonkívül, hogy egyáltalán játsz-
hatik>e Szegeden most, amikor a balóság nem-
törődömsége folytán a legkínosabb bizonytalan-
ságnak néz eléje a szegcdi színházhoz leszer-
ződheti egész társulat. 

Stella Gyula, az Országos Színfszegyesület 
elnöke, épp a tagok érdekeire való telintettel 
most azon fáradozik, hogy a színtársulat kon-
xorcionáüs sltpon megkezdhesse ax előadáso-
kat a szinhlzbin Ez látszik mig a legegészsé-
gesebb megoldási módnak, hacsak a tanács 
nem akarja ennek is ulját álni amiatt, mert a 
tagokat Andor szerződtette, mert a társulat 
igazgatója mindaddig, mig a konzorc'onális 
alapra át nem (érnek, Andor Zsigmond és 
mert egyáltalán mer élni egy igen kiváló kar-
mester es lelkes művészember, akit Andor 
Ztigmondntk hívnak. Nem győzzük hangsú-
lyozni, bogy a tanácsnak és a polgármesternek 
junius végéig sokkal, de sokkal jobb vélemé-
nye volt Andor Zjigmondról, mint például 
nekünk, vagy a közönségnek és hogy sxigorurv, 
&eg borúsra csak a korai ősz beálltával fordult 
a nézete. 

Kedden a késő esti órákban egvébként 
Szegedre érkezett Balla Kálmán, a Színész-
egyesület egyik vezetője, hogy a helyszínen 
tanulmányozza: mi letz tulajdonképen a szegedi 
tzlaházznl. Szerdán felkeresi a polgármestert 
és a hatóságokat. 

Revolvert lepotty hogy meghalhasson. 
Rsjtélycs öngyilkosság Makó külvárosában. 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Eredményében végzetei, részleteiben nem min-
dennapos, szomorú tragédia játszódott re az 
éjjel Mikén. Színhelye egy külvárosi kislakás, 
áldozata egy alig 21 éves gyerekember, aki 
eddig még ki nem derített okból öngyilkos lett 
és lopott, egyetlen egyszer, akkor is csak azirt, 
hogy meghalhasson, nem pénzt, hanem egy 
revolvert és as igy szerzett fegyvert fordította 
önmaga ellen, hogy kioltsa fiatal életét. 

Tegnap éjjel a Kfirt-ucca 1. számú bálba 
hívták a mentőket, ahol egy fiatalember mellbe-
lötte magát. Mire a mentők odaérkeztek, az 
öngyilkos már meghalt. Soós Miklós a ne»e a 
21 éves életuntnak, kercskedősegéd volt Roiter 
Gyula Fő-téri vaskereskedésében. Szorgalmas, 
rendes fiatalember volt Soós Miklós, amolyan 
apátlan-anyátlan árvagyerek, nagybátyjánál la-
kott a Kűrt-uccában. 

As este még jókedvűen megvacsorázott és 
féltizenegy órakor hazajött. Olthon leült az elő-
szobába éi — ami nála addig szokathn volt 

— mtglvoii egy üveg rumot. Azután bement a 
szobába, elővett egy kilencmiliiméleres From-
mer-pisstolft és mellbtlőite magát. A golyó jól 
talált, a fiu nyomban meghalt. Rendőri bizott-
ság szállolt ki az öngyilkosság színhelyére, de 
nem tehetett semmi mást, csak konstatálta, 
hogy öngyilkosság történt. Az életunt semmi-
féle irást nem hagyott háfra, amivel megmagya-
rázta volna végzetes tettének okát. 

Mára azután kitűnt, hogy a szerencsétlen fiu 
jóelőre készült a halálra. Annyira készült, hogy 
gazdájának ütlttéból vilte el a gyilkos fegyvert. 
A mai posta levelet hozott Rotter Gyulának 
Soós Miklóstól. Érzékeny búcsúlevelet, mely-
ben bocsánatot kir gazdájától azért, mert eMti 
valamit az üzletből, először és utoljára, most Is 
csak átéri, hogy meghslhasion. Mert a szegény 
ember még a halálhoz sem juthat igaz uton . . . 

Soós Miklós levele a rendőrségi aktákhoz 
került és ezek ma átvándoroltak a vizsgáló-
bíróhoz. 

Jászai Mari meghalta 
Budapest, ok'őbzr 5. Jászai Mari meghslt. 

A toll megáll, a szó'elakad, a jelzők és ékes 
mondatok elfogyjak: Jtsxai Mari meghalt. 
Hiába magyarázni, mit jelentett, ki volt és mit 
dolgozott. Akik látták évtizedek óta, jil tudják. 
Akik az utolsó generációban nőttek fel: ér ik. 
Jászai Mari kedden reggel csöndesen, fáradtan 
lehunyta szemelt. 

Az adatok szerint 1850-ben született Xsedr-on 
és apja egyszerű ácsmester volt. 17 éves vol, 
amikor szakított kispolgári életével és színésznő 
lelt. Azóta itt áll, itt nő elmu hatatlanul előt-
tünk Jászii M ri. Az első évek könyörtelenül 
keservesek voltak, azután Kolozsvárról meg-
hivták a Ne axeíi Színházhoz. 

A Bánk bán Gertrudisával kezdte és 53 
éven át »»egizámlálhat»»lao szerepet iátszott a 
Nemxeii Színházban. Sm ri Mária, Antigoné, 
Pha*dra, Keopura, Midet, Síéchy Maria, 
Síppho és E«a — mind az ő szerepe vol. 

Négy év elölt ünnepelték 50 é»es jubi eumát 
éi Januárban még a színpadon szerepelt. 

Kassay Vidornak volt feleiége, akitől azonban 
később elvált. 

Hosszabb idö óta betegeskedik, súlyos cukor-
ba] kínozta. As utolsó napokbsn készült a 
halálra, tudta, hogy a vig megkezdődött. Eze-
ket mondia: 

— Azt hittem, meteorként fogok kimúlni és 
ime ugy fogyek el, mint a gyertyaszál. 

Este még meglátogatták B» jor Gizi és Fedák 
Sári. Hajnalban beátioít as agónia, nyolc órára 
megszűnt dobogni a szíve. Csütörtökön te-
metik el. 

Nem lehet többel Imi: Jászai Mari elment. 

Lángoló bijó as Óceánon. Budapesti 
tudásltésk jelenti telefoton; Newyorkból te'en-
tik: A mwyorki bikőtőha óságok rádiójeíenté-
seket fogtak fel a Byron antol gőzös ö'. A gő-
zösön, a n e yen 400 ut*s van, iüz üii't ki és 
az utat ok nagy veszélyben forognék. A balósá-
gok több segélyhajót indítottak útnak. 


