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Tonelli Sándor 
huszonöt esztendeje 
Az OMKE irja az alábbi sorokat: 
Pontosan huszonöt esztendeje, 1905 már-

ciusában egy alighogy doktorált fiatalember 
jegvede P! mását a magyar közgazdasággal. 

\ fiatalember Tonelli 
Sándor volt, a szegedi 
kereskedelmi és ipar-
l< imarának mai főtit-
kára, akit a kereske-
delmi miniszter akkor 
osztott be szolgálatté-
telre a régi kereske-
delmi muzeumhoz. Hu-
szonöt nehéz esztendő 
pergett le azóta a ma-
gyar közgazdasági élet 
fölött és a jubilánsnak 

tetsző huszonöt esztendő multával Tonelli Sán-
dor ugy tekinthet vissza az elmúlt évekre, 
mint aki ezeknek munkájából bőségesen ki-
vette a részét. Tonelli Sándor, aki a keres-
kedelmi muzeumban kezdte pályafutását és 
az Országos Iparegyesületnél Matlekovits Sán-
dornak, a magyar közgazdaság nagymeste-
rének iskoláját csinálta végig, nem tartozott 
az OMKE szűkebb gárdájához, mégis a ma-
gánkénak tekinthetjük őt, mert állandó fegy-
vertársunk volt és mert az OMKE évfolyamait 
nagyon sok esetben gazdagította szívesen meg-
írott, eleven és mindig a kérdés lényegét 
érintő cikkeivel. 

Tonelli Sándor mindig azok közé tartozott, 
aki szint és egyéniséget tudtak bevinni a köz-
gazdaság mesterségébe. Husz év előtt, mikor 
a nagy kivándorlási láz fogta el az országot, 
* kivándorlók életét a gyakorlatban akarta 
tanulmányozni és maga is kivándorlónak öl-
tözve, a fedélkőzön ment ki Amerikába. Mi-
kor arról volt szó, hogy a német érdekképvi-
seleti élet tanulságait gyümölcsöztessük a ma-
gunk javára, a helyszínen tanulmányozta a 
német kamarák és szabad érdekképviseletek 
működését. Az érdekképviseletekről szóló 
könyve ma is egyedüli forrásmunkaszámba 
megy a magyar közgazdasági irodalomban. 
Mikor Szegedre került, megmutatta, hogy egy 
vidéki kamarát hogy lehel országos színvo-
nalra emelni, amelynek szarát meg kell és ér-
demes is meghallgatni, A 'üdék iogalmát szinte 
kitörölte a szótárból és Szegeden is éppen 
ugy otthon van, akár Bud.ipesten, akár Lon-
donban, akár a világnak bármely más gaz-
dasági gócpontjában, mintha kamarája tel-
jesen a világgazdasági kérdésekre és világ-
gazdasági összefüggésekre volna beállítva. 

Mindez azonban egyénidének csak egyik 
oldala. A másik oldal a publicisztika és az 
irodalom, ahol szintén egész embernek szá-
mit. Napilapokban és folyóiratokban egymás-
után jelennek meg társadalompolitikai, iro-
dalmi és filozófiai cikkei, melyek egyaránt ki-
válnak sokoldalúságukkal, alaposságukkal és 
megírásuknak sokszínű voltával. Mint műfor-
dító egyik legszerencsésebb tolmácsolója tVe/Zs-
nek, a nagy angol gondolkodónak és a:', angol 
irodalom többi modernjeinek. 

Az érdekképviseleti munka folytatólagos 
volta mellett a jubileumoknak nincs nagy 
jelentőségük. A huszonöt esztendő előtti To-
nelli Sándor bizonyára legjobban csodál'cozik, 
hogy ilyen sok év elinu't felette és mások 
felett, akik vele együtt töltötték éveiket a 
legnemesebb értelemben veit kőznek a szol-
gálatában. 

Tonelli Sándor 26-án este a Magyar Köz-
gazdasági Társaság felolvasó üléseinek kere-
tében előadást tart a kővetkező cimmel: >A 
kisipar, mint társadalmi és lélektenl prob-
léma«. Utána a közgazdasági érdél-képviseleti 
titkárok barátságos vacsorára hívták egybe 
Tonelli munkatársait a GvIK helyiségébe. 
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„Ki mint vet, úgy arat!* 
Mauthner magnál jobbat 
sehol sem kaphat! 
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A kisgyűlés 
v á l a s z t j a m a g 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szinűgyi bizottság szombati ülése után a pol-
gármester ugy tájékoztatta a nyilvánosságot, 
hogy a kisgyűlés huszonhatodikán, szerdán 
délután 4 órakor űi össze és választja meg a 
huszonhat pályázó közül a szegedi színház 
igazgatóját. A kisgyűlés ülését most huszon-
négy órával elhalasztották, valószínűleg tech-
nikai okok miatt. így a kisgyűlés huszonhete-
dikén, csütörtökön délután négy órakor ül 
össze. Értesülésünk szerint napirendjén aszin-
igazgatóválasztá oh kívül egyébé aktuilás ügyek 
is szerepelnek. 

c s ü t ö r t ö k ö n 
a s z í n i g a z g a t ó t 

Itt emiitjük meg, hogy az Országos Szinés»-
egyesület elnöke Szegeden járt és megjelent 
dr. Pálfy József polgármesterhelyeltesuél * 
színház intendánsánál. Az a körülmény, hogy, 
a megbeszélésen Rack Lipót pénzügyi tanács-
nok is résztveit, arra enged következtetni, 
hogy a megbeszélésen pénzügyi vonatkozása 
szinbázkérdések is szóba kerültek. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester va-
sárnap Budapestre utazott, ahonnan kedden 
este jön vissza. Utjának célját nem közölte 
a nyilvánossággal. 

И fáb!a Is felmentette a kiszombori borhélvmestert, 
akt két szomszédját önvédelemben agyonlőtte 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az elmúlt 
évben Mindenszentek napján véres szenzációja 
akadt Kiszombomak. Wilhelm György borbélymes-
ter vadászfegyverével szivenlőtta Horváth György 
és László Dezső földműveseket, akik őt saját ud-
varán megtámadták. A véres éjszaka előzménye 
rendkívül érdekes. Wilhelm György' a délután fo-
lyamán vadászati-ól tért haza és bement az egyik 
kocsmába. Itt találta Lászlót, aki többizben bele-
kötött és egy szódásüveggel le akarta ütni. Az ittas 
László kötözködése elől Wilhelm György ugy tért 
ki, hogy hazaindult. Ugyanakkor ment haza László 
is, aki odaszólt Wilhelmnek, hogy ma este a kis-
kapunál kinyújtóztatja. 

Wilhelm hazament Röviddel hazatérése után 
László, Horváth György nevű barátjával együtt be-
nyomult Wilhelm udvarára és a tornác felé tar-
tottak. A borbély a zajra elősietett és amikor 
megpillantotta két régi haragosát felszólította őket, 
hogy ne közeledjenek, mert fegyver van a kezé-
ben és ISni fog. Horváth, aki elől volt, még egyet 
lépett, a következő pillanatban eldördült a fegy-
ver és Horváth holtan bukott le. László ugyan-
ebben a pillanatban Wilhelmre vetette magát El-
dördült a második lövés is, amely szivén találta 
Lászlót. 

Wilhelmet azonnal letartóztatták és vizsgálati 
fogságba helyezték. Az ügyészség több emperen 
elkövetett szándékos emberölés büntette miatt 
emelt ellene vádat A Fz'tö-tanács által január 
25-én megtartott főtárgyaláson a borbélymester 
azzal védekezett, hogy jogos önvédelemből hasz-
nálta a fegyvert A vádlott védekezését a kihallga-
tott tanuk is aláíintaaztották. A ' a 

főtárgyalás adatai alapján bebizonvitottnak vette 
a jogos önvédelmet és Wilhelm Györgyöt az el-
lene emelt vád alól felmentette, kz ügyész feleb-
bezése folytán azonban a vizsgálati fogságot » 
tábla határozatáig fenntartotta. 

Hétfőn tárgyalta az Ítélőtábla Kovács Róku*-
tanácsa Wilhe'm György ügyét. Az iratok ismer-
tetése után dr. Tompa Gyula ügyész kérte Wil-
helm Györgyit a vádirat értelmében bűnösnek ki-
mondani. Dr. Hajnal István védőbeszéde után 
meghozta a tábla az Ítéletét mellyel helybenhagyta 
a törvényszék ítéletét és elrendelte Wilhelm aion. 
nali szabadlábra helyezését. 

Az ügyész az Ítélet ellen semmiség! panaszt je-
lentett be a Kúriához. 

I Péntektől vésárnanta kerül bemutatásra a 
I Korzó Moziban a 

S L e h á r - r e v l l I 
3 film és 3 színpadi részben. 

H S?ivJiez»íó'ó békebeli hangulat 
9 Oyönyörü Lehér muzsika 
B Drótoslót, Éva — Luxenburg grófja, 
• Crgénysiere'em. Vg özvegy, 
B Pacsirta, Cérevics. 
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