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teázötven pengő a híja; ugyanis annyi pénz Zoltán ma reggel a Hétválasztó-szállóbgn megbellett -volna, hogy legalább egy félévet elvé- mérgezte magát és már meg is halt. Senki
sem tudta, hogy miért? Én is csak hónapok
gezzek
múlva hallottam, hogy Pesfen valaki kicsalt
az egyetemen.
Szegedre visszatérve szorgalmasan dolgoz- tőle húsz forintot, ez a pénz hiányzott a tantam a iVop/ő-nak — ingyen. Mint -vendég, a dijából és otthon nem merte megmondani,
Dugonics Társaságban is szerepeltem, »A hogy e miatt nem tudott beiratkozni...
rokobo keletkezései cimü értekezésemmel, meMily szomorú, hogy az értékes emberek
lyet néhai jó barátom, Balassa Ármin oly könnyebben dobják el maguktól az életet,
lelkesedéssel olvasott fel, mintha legalább is mint az értéktelenek!
Taine irta volna. Ez az igénytelen dolgozat
A nekrológot persze megírtam és remélem,
Is belekerült a Napló-ba, amit igen sajnálok,
hogy
Zoltán barátom odaát a másvilágon meg
mert ennél az értekezésnél tehetségtelenebb,
volt
vele
elégedve, ha olvashatta.
tartalmatlanabb és formátlanabb dolgot mindEkkoriban
sokat
voltam
együtt
a
máig nem irtam.
Még egy furcsa dolgom jelent meg ekkori- nagyobbik Vas-fiuval, Ernővel, aki önkéntesi
ban a Napló-bari, — egy nekrológ, amelynek évét szolgálta a 83. gyalogezredben. Neki kötörténete van. Nagyon jó barátom és valami- szönhetem, hogy megismerkedtem Ibsen mükor osztálytársam volt Gerencsér Zoltán veivel A Kisértetek-röl beszélt nekem nagyon
gyógyszerész-hallgató, a városi főszámvevő fia. érdekesen, a többi Ibsen darabot már magam
Szeptember végén vagy október elején »lum- kutattam fel. Pesten már 1891-ben előadták
poltunk « a Tiszában, ami abból állott, hogy a Nórát, de meg nem értették s a «Kisértetek«
egy kapuciner mellett reggel három óráig még kevesebb érdeklődést beltett, mig csak
fenn voltunk, minden újságot végigolvastunk meg nem ismertették velünk nagy színpadi
és diskuráltunk. Hajr.ü felé Gerencsér Zol- kvalitásait az olasz vendégművészek. Strindtán megkérdezte tőlem, hogy tudok-e szép bergnek még a nevét sem ismerték Magyarnekrológot irni? »De még milyent!« feleltem. országon, én Ibsen nyomain elindulva 1894»Akkor elvárom tőled, folytatta, hogy ha majd ben találtam rá és már akkor sokat beszéltem
meghalok, szép cikket irsz rólam.« »Kérlek, a »Júlia kisasszony«-ról Szegeden az egyetlen
ahogy parancsolod...« Ezen mindaketten nevet- embernek, akit akkor érdekelt az ilyesmi:
tünk, Zoltán elővett egy parányi kis üveget, Balla Jenőnek.
amelynek címkéjén halálfej volt. »Ez elég
Kisteleki Ede Magifar Alföld címmel nagy
egy embernek«, mondotta és aztán visszamerészen
megindított egy szépirodalmi hetidugta a mellényzsebébe. »Csak nem bolondultál meg?« kérdeztem tőle. »Tréfa az egész, lapot, melyet a Fürth testvérek nyomattak
mondotta, — hiszen minden gyógyszerésznö- válahol künn a Mars-tér felé; Írogattam is
vendék csinál ih-en vicceket, — desztillált viz abba a lapba és gondolom, én irtam az első
van az üvegecskében.« Ezen megint nevettünk komoly kritikát Móra István verses könyvéegyet és három órakor elmentünk a kávéház- ről, — de Strindbergről írni 1894-ben a szeból. Másnap délelőtt tizenegykor, mikor föl- gedi közönségnek még nem lehetett, mert kimentem a rendőrségre egy kis riportért, azt a nevettek volna bennünket. Nagyon, nagyon
megdöbbentő hírt kaptam, hogy Gerencsér el voltunk maradva a világtól.
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szerda. Róm. kath. Naz. Gerg.
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Protestáns Gergely. Nap kel 4 óra
32 perckor, nyugszik 7 óra 22 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10-1-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt
10-1-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. éneiét) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-lf.
Szegeden a gyógyszertárak közút szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 61,
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20.
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (TeL 359.)
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (TeL 846.)
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelentése:
Az esőzés nálunk kiterjedt az egész országra.
Mennyisége azonban csak a Dunántúlon volt számottevő, azonkivűl Szegeden is 20 mm-nyl csapadék volt. A hőmérséklet napi ingadozása csekély. Jóslat: Megélénkülő szelekkel változékony
és hűvös idő, az eső csökkenésével és néhány
nap múlva éjjeli fagy is lehetséges.
— Május huszadikán lesz a hősök ünnepe. A
törvényhozás, mint ismeretes, törvényt alkotott,
amelynek értelmében minden esztendő májusának
utolsó vasárnapja a hősök ünnepe. Az idén ez a
nap pünkösdre esik, ezért a miniszterelnök rendeletet adott ki, amely szerint a hősök napját
május huszadikán kell megtartani. Szegeden május
huszadikán íartja az Alföld népe Harmsworth
jelenlétében a reviziós nagygyűlést, a hősi sirok
gondozásával megbizott szervek ezért azt kérték
a miniszterelnöktől, hogy a hősök ünnepét mégis
pünkösd vasárnapján tarthassák meg. A miniszterelnök azonban ehez nem járult hozzá és igy
a hősök napját május huszadikán tartják meg.
— Házasság. Fleischer Jenő ékszerész, Szarvas
és Fischer Ilonka, Szeged, május 8-án házasságot
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
x Bérmaajándékok legolcsóbbak Tóth órásnál.
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Akiknek a szívműködése gyenge, erői»

ködés nélkül ugy érhetnek el könnyű széke«
lést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes »Ferenc József*
keserüvizef. Szivszakorvosok megállapították,
hogy a FereiiC MZSCl viz súlyos billentyűhibáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban é s füszerüzíefekben.
B.I

Hősi

temetők

A poKol
Fanamet-ttlm

— A belügyminiszter érdeklődik a szegedi görögkeleti szerb egyház ügyei iránt.
Ismeretes,
hogy a szegedi görögkeleti szerb egyházközség
és papja között viszály támadt, amely foglalkoztatta már a bíróságokat, a közigazgatási, valamint az egyházi hatóságokat is. Most a belügyminiszter is érdeklődik az ügy iránt és leiratában azt kérdezi dr. Somogyi Szilveszter polgármestertől, hogy milyen jogcímen utalta ki az
egyházközséget megillető 1500 pengő városi támogatást a papnak. Mint értesülünk, a tanács azzal
indokolja meg a kiutalást, hogy ez a budai
görögkeleti szerb püspök egyenes kívánságára tőrtént. A város ugyanis ugy vélte, hogy ezzeli
talán helyrebillen az egyházközség és papja között támadt egyenetlenség. Abból azonban, hogy
az egyházközség a miniszterhez fordult a kiutalás miatt jogorvoslásért, azt lehet következtetni, hogy a béke még mindig nem állt helyre
az egyház és papja között.
— Orvosi hir. Dr. Bózsó István szabadságáról
visszaérkezett s rendelését Boldogasszony-sugárut
9. szám alatt (Vitéz-ucca sarok) ismét megkezdte.
Rendel: Pénztári és Máv. betegeknek reggel 8-^10ig, magánbetegeknek délután fél 4—fél 6-ig. Tel e f o n 41.
Dr. V é g h Ferenc orvos, egyetemi tanársegéd
fogorvosi rendeléseit Gizella-tér 3 .szám alatt
mégkezdte.
— Előadás a természettudományi szakosztályban. A Ferenc József Tudományegyetem Barátai
Egyesületének természettudományi
szakosztálya
csütörtökön délután 5 órakor szakülést tart. Előadást tart dr. S z é k i Tibor »Tanulmányok a
melloninek köréből« cimmel és V a s s Jenő »A
mesterséges hűtésről.«; (Hűtés, fagyasztás, mesterséges jégpályák stb., vetített képekkel.)
x Hatodik rendes bérleti filharmonikus hangverseny 1928 május 13-án, vasárnap délelőtt pontosan 11 órakor a Belvárosi Moziban. Műsoron
Mendelssohn, Haydn, Pierné és Liszt müvek. Jegyek kaphatók a Belvárosi Mozi pénztáránál. 552
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A háború után ránk maradt keserű kötelességek
között a legnagyobbak egyike a hősi sírok gon«
dozása és ápolása. Zarándokhely a hősök temetője, ahova minden év május havában kizarándokol a nemzet fia, hogy hálájának lerovása
mellett fogadalmat tegyen a magyar feltámadásra.
Városunkban minden vallásfelekezetnek van külön
hősi temetője, melynek gondozását a kiküldött
bizottság irányítása mellett a Jótékony társadalmi
egyletek eszközlik. A lelkes magyar nők keze
minden sirt felékesít ós minden magyar lelkef
felserkent. A szükséges költségekhez Sreged város egész társadalma hozzá szokott járulni ado«
mányaikkal és filléreikkel. A mult évben összegyűlt fillérekből egész u j hősi temetőt létesített
a református és ágostai evangélikus temetőkben
nyugvó hősök részére. Exhumáltunk
többszáz
sirt és u j fejfákkal láttuk el a sirok százait).
A nagy munka szép sikerrel végződött, úgyhogy
a mi temetőink az orszáflban harmadik helyen
áll.
Szeged város hazafias lakosságához fordulunk,
miszerint áldozatkészségével járuljon hozzá, hogy
hazaszeretetünk utolérje azt a két várost, hol a
sirok gondozása még nemesebb lelkekre talált.
Kérjük a közönség támogatását a legközelebbi
Hősök emlékünnepén és pünkösd vasárnapján rendezendő Mars-téri nagy népünnepélyen.
Hegedűs Antal,
tb. tanácsnok,
Nágel József,
e hősi sirok gond. bizottság
vezetői.
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— Magyar
Szent-Korona Szövetsége májusi
13-án, délután 5 órakor a városháza közgyűlési
termében d í s z k ö z g y ű l é s t tart. Beszédeket tartanak herceg O d e s c a l c h i Károlyné,
Líng a u e r Albin országgyűlési képviselő, dr. S t r o m m e r Viktorin pannonhalmi főigazgató. Utána társasvacsora a Kassban. Vendégeket szivesen látnak.
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csakis a legjobb kivitelben,
mérték után is

olcsó szabott árakon

Pollák Testvéreknél
Gsekonics és Feketesas u. sarok.

Mielőtt tavaszi ruhaszOkségletét beszerzi, kérjük dasan felszerelt raktárunk megtekintését, ahol a legjobb
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