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— Tanévmrgnyilás nz egyetemen. A Ferenc Jő-

/«el-'l udomínycgyctem szeptember 25-én, vasár-
nap délelőtt 11 órakor ar egyetem aulájában ren-
dezi meg tanévmegnyitó ünnepi közgyűlését. 
Tárgysorozat: t. Hiszekegy. 2. Dr. Veress 
F.lemér Irlépő rektor beszámoló beszéde. 3. Dr. 
Rc limiilt Henrik rektor székfoglaló beszéde: „Goethe 
életbölcseségének néhány elve". 4. Himnusz. 

— A móravárosi templom alapkóletételi ün-
nepsége. Vasárnap délelőtt diszes keretek kö-
zolt tarolták meg a móravárosi templom alap-
köletétcli ünnepségét. Az ünnepélyt Glattfel-
der Gyula püspök beszéde nyitotta meg. majd 
nagy papi segédletlel az épülő templomhoz vo-
nult. ahol megáldotta az alapkővet, azután 
szentmisét pontifikált. Az ünnepségen a város 
képviseletében dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester jelent meg. 

— A dorozsmai iskolák u j igazgatója. A kul-
tuszminiszter a dorozsmabelterületi iskolák uj 
igazgatójául Sonkovics Gyula igazgató-tanitót 
nevezte ki. Sonkovics igazgató 1910 óta tanít 
a «zegedkörnyeki tanyákon. 1914-ben harctér-
re vonult. Przemíslynél fogságba esett. 1920-
ban került vissza Szibériából és ettől kezdve 
tevékeny részt vett az ifjúsági mozgalmakban. 
Működéséért az 0. T. T. többször elismerését 
Hezte ki. A vezetése alatt álló sportcsapatok 
jó eredményeket értek el. Sonkovics Gyula 
résztvett a felsőtanyai Stefánia-Szövetség szer-
vezésében és sokat dolgozott az ottani gazda-
szövetségben is. Eközben folytatta tudományos 
működését is, lelkes harcosa volt a VIII. osztá-
lyú elemi népiskolának, a modem didaktikai és 
metodikai kérdésekről több előadást tartott. 
Sonkovics Gvula kinevezése mindenütt örömet 
keltett.. 

— A Szegedi Temctkeztai Egyesület vasárnap 
délelőtt rendkívüli kőzgvülést tartott, amelynek tá--
gva a Nemecskav István halálával megüresedett 
elnöki tjsztség betöltése volt. Dr. ö r d ő g h Lajos 
tb. tanácsnok, halósági biztos jelenlétében megej-
tett titkos szavazás során 120 szavazatot Lau-
tos Béla kapott, akit D é k á n y Pál és B á l i n t 
Gyu'a Sándor üdvözöltek. La n tos Béla válaszá-
ban Ígéretet tett arra, hogy minden erejével azon 
lesz. hogy néhai Nemecskay István nyomdokait 
követve. Szegediek e njgymullu egyesületét felvi-
rágr itassa. 

— Indítvány a széna- és a fapiac áthelyezé-
sére. Vitéz Gárgyán Imre törvényhatósági bi-
zottsági tag índitványt nyújtott be a polgár-
mesterhez, akitói a Lóverseny-térre helvezett 
széna és fapiacnak a Kolozsvári-térre való behe-
lyezését kéri. Irditványában kifejti, hogy a Ló-
verseny-tér nem alkalmas piachely, mert 
messze esik a várostól és nincsen vize. Inditvá-
nvának másik részében azt kéri, hogy a tanya-
központokban mindn hét bizonyos napján tart-
son széket az árvaszék, a népjóléti ügyosztály, 
a számvevőség egy-egy intézkedésre jogosult 
tisztviselője. Er.nek az intézkedésnek az lenne 
a célja, hogy n tanya lakosságának ne kelljen 
bejönnie a városba, ha valami ügyes-bajos 
dolga van. 

— Pythia előadása a Dolgozó Nők Klubjá-
ban. Pythia, a Szegeden tartózkodó ismert 
p*zichögrafologus hétfőn este nagysikerű elő-
adást tartott a Dolgozó Nők Klubjában. Elő-
adásában a dolgozó nő hivatásáról, az anya és 
a gyermek viszonyáról beszélt. A nagyszámú 
hallgatóság sokáig tapsolta Pvthiát, "akinek 
érdekes előadásáért Kárász Jőzsefné mondott 
l:öszőnetet. 

x Gyorsírást ís gépírás! fanfolvamra áll. eng. 
szakiskolában beiratkozás. (Honvéd-tér 4.) 

— Frontharcosok gvulése. Október 2-án 
nagygyűlést tartanak Budapesten a fronthar-
cosok. Akik az ünnepségen résztvenni szán-
dékoznak szeptember 22-ig jelentkezzenek a 
szegedi főcsoport elnökségénél. A hadirokkan-
tak, vitézek és frontharcosok családtagjai is 
50 százalékos vasúti kedvezménnyel utazhat-
nak Budapestre. 

A Szepedt /.Hámi Poleárl Iskolai Tanárképző 
főiskola csütörtökön délelőtt fél 11 órakor tartja 
tanévraegnvitó ünnepélyét. Az ünnep műsora: 1. 
Himnusz. 2. Évmegnyitó beszéd, tartja dr. Galamb 
Sándor főiskolai igazgató, 3. Egy német eredetű 
magyar népszokás. Előadja dr. Moór Elemér. 4. 
Hiszekegy. 
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— ötvenéves érettségi találkozó. A budai 
kioszkban most tartották meg ötvenéves érett-
segi találkozójukat azok, akik a budapesti Gyár-
uccai főreáliskolában 1882-ben érettségiztek, 
összesen 14 — volt diák, köztük Reich Manó 
nvugalmazott szegedi kereskedelmi iskolai 
igazgató vett részt a találkozón. A találkozó 
után a Szegeden érettségizett diákok közül 58 an 
tartottak összejövetelt. Reich Manót dr. Kontor 
Lajos volt szegedi tanár üdvözölte. 

- Hirtelen halál. HéUőn délelőtt Tóth József 
béres több társával Makóról kocsin igyekezett Sze-
gedre. Tóth, amint a városba értek, rosszul lett, le-
szállt a kocsiról és gyalog bement a kőzkórházba. 
Alig fordult be a kapun, összeesett és meghalt. 
Szivszélhüdés ölte meg 

Zboray Jenő halála 
A bohémség fogalmával meglehetősen sok visz-

szaé'és történik és többnyire nem az a bohém, aki 
annak tartja magát. Száz százalékos bohém volt 
7.bora-i Jenő. Ha nagy dominiumba születik bele. 
akkor elpareellázza az utolsó holdját is s az 
ő nevével járják a kontinenst a százezerpeogős 
baráti váltók, neki nincs nyugta, amíg egy garas 
nvomja a zsebét. így sokszor egypengős zavarok-
kal is küzkődve, a pöröktől ovakodó világban 
kliens után kutakodva, valóságos Mikszáth-alak 
lett. 

Tönkrementek már világcégek. összeomlottak 
mefnendithetetlennek hitt vagyonok. — ez leg-
följebb a közgazdasági élet hullámzására tarto-
zik. Az igazi tragédiák apró garasokon múlnak, 
mikor ót pengő elérhetetlen összegnek látszik s 
szinte a szférákba tartozónak, ha nagyon sürgő-
sen kell, mert épp akkor nem lehet hozzá futni. 

A kis-ősszegekkel való küzdelem tette ki Zborav 
Jenő életének java részét, ha nem 1» éppen őt 
pengők, hanem valamivel többek, ám mit érnek 
a százak is. ha az embernek lyukas a tenyere? 
A íPuci« bohém maradt minden kőrülménvek 
között, állapotáról maga tréfálkozott a legötlete-
sebben, másokkal való tréfája nála mintha nagyon 
i& az elevenbe vágott volna, azért lehetetlenség 
volt rá megharapni. Nőiesen rózsás arca, nyilt 
nagy tekintete olyan ártatlanul meiedt rád, hogy 
nyomban megfogott, akármilyen elszántságokat is 
hómpölygettél magadban. 

Az uj világnak ezer oldalú, árnyalatú, témadus 
tipusa volt Zboray Jenő, akinek nagy életproblé-
máit ilyen hirtelen elvágta a halál a nem Is sejtett 
betegséggel. Azt kellene a .regényírónak kikutatni, 
honnan ereszkedtek le egészen hozzá azok a gyö-
kérszálak, amik nem engedték az érvényesülésbe 
kifejlődni T Hiszen mindene megvolt, ami útravaló 
ehhez az érvényesüléshez, szerencsés családi szár-
mazás, a kellemes, rokonszenves megjelenés, a 
képesség, az emberekkel való érintkezés tudomá-
nyának ritka adománya, az elme gyors rőpülése. 
Csakugyan szerencse irányítaná a sorsunkat és 
igaz volna, hogy a szerencse iránvitása a magunk 
ke lében van? 

Sokszor nagy ellankadás vett rajta erőt, min-
dig finyás külsejével se törődött sokat, aztán va-
lami véletlen, — a szegény ember apró őröm-
ajándéka — lendületbe hozta s Puci megint a régi 
választékos megjelenésű Puci lett. 

Különös — és ez az a pont, amit e regény-
írónak meg kellene fogni, — hogy költséges szen-
vedélyei sem voltak. Nem ivott ugy, hogy az akár 
megközelítette volna az elbusulás fogalmát is, ám-
bár senki sem ihatik esztendők folyamán annyit, 
amennyit egy óra alatt el nem veszthetne kár-
tyán. De a kártyában is megmaradt a világ leg-
szolidabb játékánál, a tarokknál, — a szenvedély 
legföljebb ott tört ki belőle, hogy hajnalig képes 
volt hazardoknak gibicelni. Merő atavisztikus ál-
dozat régi nagy máglyák fényére emlékezve. ( 

Látszólag egészséges volt, csak az elhízástól félt 
s ha gyarapodást tapasztalt meíán. nyomban le-
adta a gőzfürdő szárazlépkamrájában, ahol ne-
gyedórákat volt képes izzadni. Most egyszerű orr-
vérzés végezett vele, kiderült, hogy vérzékenysége 
van. Negyvenkét éves korában egyszerűen elfolyt 
a vére, mint annyi sok minden más, tulkorán, 
de magyar fátumszexüen. 

Nagyon sokan fognak kedves meghatottsággal 
gondolni Zboray Jenőre, aki többet kárpálta ön-
magát, mint barátai s akire lehetetlen volt hara-
gudni. Vannak édesanyák, akik a pajk >s gyere-
keiket csak a!.kor csókolják meg, mikor azok 
már alszanak. így marad ineg ö is az emlékeze-
tünkben. 

Dr. Zboray Jenőt kedden délután 5 órakor teme-
tik a Dugonics-temetőben. 
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Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor 
és bélzavarok, mái* és lépduzzadás, hál* és de* 
réklájás ellen a természetadta »Ferenc József" 
keserűvíz, naponként többször bevéve, hat* 
hálós segítségei nyujk Tudományos meg* 
figyelések beigazolták, hogy a Ferenc József 
•iz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan 
és mindig enjhén hat. A Ferenc József ke* 
serflviz gyógyszertárakban, drogériákban és 
I0s7er0ztetekben katiható. B , 

I piac uj elhelyezése 
Szombaton volt az első napja, hogy polgár-

mesteri rendelet folytán a tanyai kocsik a 
Mars-téren összpontosittattak, ami sajnos, a 
kereskedelem és ipar érdekeit sulvosan érinti 
A réci állapot vísszaallitása érdekében a keres-
kedelmi és iparkamaránál indítványt fogok 
előterjeszteni. 

A Mars-teret szegélyező házak a kereskede-
lem és ipar elhelyezkedésére nagyon kevés he-
lyet biztosítanak, mert hiszen az egyik oldalt 
a kaszárnya, a másik oldalt a Csulagbörtön 
foglalja el ugy, hogy üzletek elhelvezkedésére 
az egész hely nem lehet alkalmas. A tér két ol-
dalának hiánya csak nagyon kevés üzlethelyi-
ség elhelyezkedését teszi lehetővé, de még ha a 
másik két oldal meg is volna, még akkor sem 
tudna annyi üzlet ott elhelyezkedni, amely 
rsak megközelítőleg is ki tudná elégíteni a ta-
ryai vásárló közönség igényeit. De lehet-e ár-
ra gondolni, hogy a mai siil/os gazdasági TÍ-
szonyok mellett egy városrésznek olvan elő-
nyök biztosíttassanak, amelyek a többi vá-
rosrészben elhelyezett kereskedők és iparosok-
nak a végromlását jelenti? A közönségnek pe-
dig -- különösen belvárosnak, felső- és alsó-
városnak — a Mars-tér tul messze esik. De köz-
egészségügyi szempontból sem indokolható a 
piae áthelyezése, mert csak arra az egy kö-
rülményre utalok és felhívom a polgármester 
ur figvelmét, hogy a külföldi lecnagvobb ide-
genforgalmú városokban nemcsak a város kü-
lönböző pontjain, de meg olyan helyen Is, mint 
a szegedi korzó, piacokat tartanak. Természe-
tesen a piac után azonban a piachely azon-
nali locsolása és ¡«»prése hihetetlen gyorsaság-
gal történik ugy, hogv a korzó közönsége alig 
félórával a piac után'már zavartalanul folytat-
hatja sétáját és mindez az illető városok Ide-
genforgalmát a legcsekélyebb, mértékben sem 
csökkenti. 

Hivatkozom itt arra, Hogy engem érdekkép-
viseletem úgyszólván e^yhangulag választott 
be ugy a kereskedelmi és iparkamarába, mjnt 
a törvényhatósági bizottságba azért, mert tud-
ják. hogy kartársaim érdekeit mindig a legna-
gyobb önzetlenséggel szolgáltam és iogos érde-
keikért mindenkor síkra szálltam. Már a mai 
napon — tehát egy nappal az első Mars-téri 
hetipiac után többen jelentkeztek nálam ugy 
kereskedők mint iparosok, hogv a piacnak á 
Mars-téren való elhelyezése rájuk nézve ka-
tasztrofális. Fzek nevében is kérem Szeged 
ti^'telt polgármesterét, hogy ne várja be amig 
a kamara telies ülése összejön, hrnem hala-
déktalanul helyezze vissza a piacot a régi ál-
lapotába. 

Básytal Holtzer Tivadar. 

— Felakasztotta magát egy apátfalva! aMsoay. 
Hétfőn délelőtt felakasztotta magát 'Apátfalván 
Cn uraesrk Jánosné fifi éves asszony. Amire a hoz-
zátartozói rátaláltak, halott volt. Az idős asszony 
régebbi idő óta foglalkozott az öngyilkosság gon-
dolatával Az apátfalva! csendőrség jelentése alap-
ján az ügyészség a temetési engedélyt megadta. 

— KerékpárlopAsok. A rendőrség előállította 
Vörös Lajos dorozsmai és Csehó János sövényházi 
foglalkozás nélküli egyéneket. Az a vád ellenük, 
hogy kerékpárokat loptak a városban. Eddig két 
lopást ismertek be. 

ITat nnpi elzárásra Ítéltek ery kocsist. Dr. Papp 
Menyhért rendőrtnnácsos, hétfőn szigorú büntetés-
sel sújtott egy állatkinző kocsist Az őrszeraes 
rendőr feljelentésére indult meg az eljárás ellene, 
mert lovának fejét az ostor végével brutális mó-
don verte. A rendörbiró a kocsist hat napi elzá-
rásra ítélte. 

— Görlsorozá* a színházban. A" színház igaz-
gatósága felhívja azokat a jómegielenésü fia-
tal. táncolni tudó urileányokat, akik a színház 
most megalakítandó u j görlcsoportjának tag-
jai óhajtanak lenni, kedden, szerdán és csü-
törtökön délelőtt 10 és 12 óra között jelentkez-
zenek a színházban. 


