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KIRÁLYLÁTOGATÁS 
ÖTVEN ÉV ELŐTT 

(A Délmagyarország munkatársától.) ötven 
esztendővel ezelőtt, 188,1 október 14-én ielentős 
napra virradt Szeged. A városba érkezett a ki-
rály, I. Ferencz József, hogy a romjaiból újjá-
éledt várost megtekintse. Szeged s>oha nem 
látott fínnyel fogadta és ünnepelte a királyt, 
aki este még résztvett a szinház avatóelőadá-
sán is. A látogatás alkalmából Endrényi La-
jos és Társa-cég díszes lapot adott ki ,'.A fel-
támadt Szeged" cimmel. Ennek az érdekes lap-
nak egyik példányát dr. Sebők Vencel ügyvéd 
őrzi. „Á feltámadt Szeged" első oldalát Aqq-
házy Gyula művészi rajza díszíti. Stilizált ke-
retben á király jellegzetes arcképe néz szembe 
az olvasóval. Áz alkalmi lap első cikkét Enyedi 
Lukács irta, a címe: „Szeged újjászületéséről" 
szinte megható az akkori krónikás hangja az 
uj paloták láttára: 

— Mi, akik a régi Szegedet ismerték és sze-
rettük — irja Enyedi —, mély megindulással 
tekinlünk az uj paloták égretörö soraira. Az 
idegen szemlélőnélc minden palota egy-egy di-
csőséget hirdető obeliszk, de nekünk ez egyút-
tal egy egy kedves emléket borító sírkő. Köny-
nyezünk, de magunk sem tudjuk, bú, vagy 
örömkönnyeket sirunk-e?... 

A cikk további részében ismerteti a város 
újjáépítésének nagy munkáját, részletes ki-
mutatást közöl, hogy Európa, Ázsia, Afrika, 
Amerika menmjit küldött a víz által elsöpört 
város megsegítésére. Adatai legérdekesebb ré-
sze az, amelyekből az akkoriban elkészült pa-
loták árai tűnnek ki. Az állami építkezések 
összege 1883-ig 5,258.000 forintot tett ki. tbből 
a pénzből a közúti hid építése 1,740 000 forint-
ba került. Az egyes minisztériumok által in-
vesztált összeg 1,781.000 forint volt. Ebből az 
összegből építették fel a postapalotát 2JO.OOO, 
a honvédlaktanyát 270.000, a kerületi börtönt 
és büntetőtörvényszéket 680.000, a pénzügy-
igazgatóságot 290.000, a Széchenyi-téri polgári 
törvényszéket 160.000 forint költséggel. A vá-
ros saját középitkezései is jelentékeny össze-
get tett ki, 1,126.000 forintot. Ebből épült töb-
bek között a városháza 230.000 forint költség-
gel, a szinház 440.000, az uiszegedí Vigadó 
32.000 forint költséggel. A szinház 1883 augusz-
tusában, a városháza ugyanezen év szeptem-
berében lett kész egyévi munka után. 

A diszes lap a további oldalakon közli: Ti-
sza Lajos, dr. Kelemen Móric, Lechner Lajos, 
Kállay Albert rézmetszetü képeit, ezenkívül 
az uj kö;épületek rajzaif. A következő oldalak 
Szabados János „Szeged ünnepén" cimu al-
kalmi ódájának sorait tartalmazzak. Az ódát 
a szinház felavatási ünnepén adták elő. Szege-
det Nagy Ibolyka, a Részvétet Hunyadi Mar-
git személyesítette meg. Érdekesek azok a ké-
pek is, amelyek az akkori szegedi polgárőrt és 
lova sband éri stát ábrázolják. Rendkívül érde-
kes az alkalmi lapnak az a négy oldala, amely 
emléksorokát, verseket, kisebb elbeszélt seket 
közöl az akkori nagy magyarokról. A következő 
neveket lehet megtalálni: Jókai Mór. Liszt Fe-
renc, gróf Zichy Jenő, ifi. Ábrányi Emil. He-
gedűs Sándor, Mikszáth Kálmán, Dóczy 
Lajos, Ábrányi Emil, Tisza Lajos, 
Kiss József, ' Törs Kálmán, Lechner 
Lajos, P. Szathmáry Károly, Ujváry Lajos, 
Kvarsay Ede, ermann Óttó, Franknberq 
Adolf, Bartók Lajos, Pósa Lajos, Enyea> Lu-
kács, Guörffy Aladár, Horváth Gyula, Kazár 
Emil, Vadnai Károly. Komócsy József, Hoítsy 
Pál, Reviczky Gyula, dr. Kelemen Mór, Sziktay 
János, Gyön; Vilmos, Neugebauer László Ne-
ményi Ambrus, Beksits Gusztáv, Sisi Imre, 
Kürthy Emil, Boristyáni Nándor és Kenedy 
Géza. Az utolsó cikk Kulinyi Zsigmond tollá-
ból való. Nagy cikkben ismerteti a szegedi 
népet. 
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Páholy és zsöllye 
A BELVÁROSI MOZIBA 

husz százalék kedvezménnyel 
Darabonként is kapható a 
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ffíreJc 
XI •t-É Szombat. Róm. kath. Márton pk. 

M J L Prot. Márton. A nap kel 6 óra 59 

perckor, nyugszik 4 óra 29 perckor. 
Szegeden a gyógyszertárai nözül szolgálatot 

tartanak: Lelnzlnger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi. Ved-
res-ncca 1. (telefon 18-48). Nyilassy Ágoston Ró-
mai-kórut 22. (telefon 25-49). Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics* tér 1. (telefon 17-9H), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-99). 

Kéthly Anna beszámolója. íy Anna Deszamoioja. A szociálde-
mokrata párt vasárnap délelőtt 10 órakor a 
Korzó Moziban képviselői beszámolót tart. Fel-
szólalnak Kéthly Anna és Buchinger Manó or-
szággyűlési képviselők. Vasárnap délután fél 3 
órakor Szentmihálytelken Muskó Györgyné 
392 szám alatti vendéglőjében mond beszámo-
lót Kéthly Anna. 

— Kisajátítási jogot kapott a város a Len-
gyel-kápolnai ut kiépítéséhez. A város ható-
sága elhatározta, hogy fokozatosan kiépítteti 
a kisvasúihoz vezető alsótanyai utakat. Ezek 
között a legfontosabb az az ut, amely a Len-
gyel-kápolna környékét kötné össze a vasúttal. 
Mivel ez a terület nem a város tulajdona, az 
úthoz szükséges területeket a város csak ki-
sajátítás utján szerezheti meg. Nemrégen a 
közgyűlés felirt a kereskedelmi miniszterhez 
cs a szükséges területekre kisajátítási jogot 
kért. A miniszter most értesítette a várost, hogy 
a kisajátítási jogot megadja. A kisajátítási el-
járás rövidesen megindul és azután megkezdik 
áz u j ut építését. 

— Horthy Miklósné inségakciója. Horthy Mik-
lósné gyüjtöiveket küldött a szegedi főispáni hi-
vatalnak, amely vállalkozott az inségakció sze-
gedi megszervezésére. Egy-egy ivet helyeztek eá 
a főispáni hivatalban, a népjóléti ügyosztálynál, a 
katonaságnál, a postán, az üzletvezetőségnél, az 
egyetemen, a városnál, a törvényszéken, a járásbí-
róságon, a táblán. Egy gyüjtőiwel a népjóléti 
ügyosztály egyik tisztviselője a napokban végig-
járta a nagyobb szegedi vállalatokat és pénzinté-
zeteket, hogy igy gyűjtsön adományokat a jóté-
kony célra. 

— Az iparostanonciskola államsegélyének 
felemelését kéri a város. A város az iparosta-
nonciskola fenntartásához tizenötezer pengő 
államsegélyt kap évente. Ezt az összeget állí-
tották be a jövő évi költségvetésbe is, mivel 
azonban az állami költségvetést még nem tár-
gyalta le az országgyűlés, a polgármester el-
határozta, hogy az államsegély felemelését 
kéri a kormánytól. Felterjesztésében hivatko-
zik arra, hogy a város jövedelmei évről-évre 
csökkennek, csökken az adójövedelem éppen 
ugy, mint a földbér jövedelem és az iparosta-
nonciskola fenntartása egyre nagyobb gondot 
okoz. 

— Szabadlábra helyezték a lopással gyanú-
sított vasúti tisztviselők Közölte a D é l m a -
g y a r o r s z á g , hogy a vásárhelyi rendőrség 
előzetes letartóztatásba helyezte U d v a r y 
Zoltán vasúti segédtisztet, mivel súlyos gyanu-
okok merültek fel vele szemben, hogy ő kö-
vette el a vásárhelyi pályaudvar raktárában 
előfordult lopásokat. A letartóztatott Máv. hi-
vatalnokot kedden beszállították a szegedi 
ügyészség fogházába, majd kihirdették előtte 
a vizsgálóbíró végzését, amely fentartotta a le-
tartóztatásról szóló határozatot. Udvary Zol-
tán a vizsgálóbírói végzés ellen felfolyamodást 
jelentett be és szabadlábra való helyezését kér-
te- Tegnap foglalkoztak a fel folyamodással és 
a szí&adlábra helyezés iránti kérelemnek helyt 
adtnk. A gyanúsított tisztviselő tegnap már el 
is hagyta az ügyészségi fogházat 

— Előadás az alsóvárosi kultúrházban. A Kle-
hel sberg-telepi ifjúság vasárnap este fél 8 óra-
kor tartja eisö vidám estéjét a kulturház javára. 
Színre kerül egy bohózat, tréfás jelenet, vigjá-* 
ték és egy énekes láncos daljáték. A különböző 
műsorszámokban közel 80 szereplő vesz részt. A 
zongora- és hegedükiséretet Weber József, Forrai 
Andor és ifj. Forral Károly látják el. 

I Teniszflanel WttBStt 1 
— Szakácskönyv, vagy a férjhezmenés tit-

kai. Szabadkáról jelentik: Mulatságos csalási 
pörben Ítélkezett a szabadkai bíróság. A vád-
lott egy kereskedő volt, aki a következő ap-
róhirdetést tette közzé: „Mit kell tudni a lá-
nyoknak férjhezmenés előtt? A nálam megren-
delhető könyvekből ifjú, tapasztalatlan höl-
gyeink nemcsak azt tudják meg, amit férjhez-
menés előtt általában ismerni szoktak, hanem 
azt is, aimit okvetlenül tudniok kell. A könyve-
ket érthető okokból nem árusítom nyilváno-
san, hanem az összeg (45 dinár) elfizetes be^ 
küldése ellenében, diszkrét csomagolásban 
házhoz szállítom. Kívánatra poste restante. 
Az üzletnek csakhamar vége szakadt és a do-
logból bünper lett. Nyolcvan leány csalás miatti 
feljelentette a kereskedőt. Kiderült ugyan is^ 
hogy a diszkrét csomagokban szállított mü-> 
vek — ártatlan szakácskönyvek. „Nem vagyoK 
bűnös, — védekezett a kereskedő, — mert ért 
azt szállítottam, amit hirdettem. Azt hirdet-
tem, hogy a könyvből a hölgyek megfcudhatjáJá 
azt, amit férjhezmenés előtt todniok kell. Né-
zetem szerint ez elsősorban csakis a főaés trn 
dománya lehet. A bíróság a vádlottat felmen-
tette azzal az indokolással, hogy anyagiing 
senki sem károsodott, de erkölcsileg sean ko-
rosodtak a hölgyek. 

Legiobb kává « F P * 

sok 
Az u j ujs..0 „ , 
sületének hivatalos közlönye és havonkint je-
lenik meg. Felelős szerkesztője dr. S i n g e r 
István. 

— Halálozás, özv. Grftner Jakabné f. hó lOén 
82 éves korában elhunyt Temetése vasárnap dél-
után 3 órakor az izr. temető cinterméből. 

— Megbüntetett kocsigyártók. A kocsigyártö 
szakosztaly vezetősége rájött arra, hogy egye-
sek a kocsigyártóiparosok közül vasárnap is 
vállalnak munkát, holott a vasárnapi munka 

most vonta felelősségre a vasárnapi munkaszü-
netet megszegő kocsi^ártókat es egyenkint 
10 pengő pénzbüntetésre Ítélte őket. A kocsi-
gyártó iparosok most elhatározták, hogv a mü-
lelyükben feltűnő helyen kifüggesztik, hogy 

a rendőrhatóság utasítása folytán vasárnap 
semminemű munkát nem vállalnak. 

i í í . v . dr. Bar ia S á n d o m C f i j i ja lonm»! 
jelenti, hogy f«rje 

d r . B a r i a S á n d o r 
rÖTid uenvedés ntAn f. hó l (Wn elhányt. 

Temetáse f. hó 12-én, yas&rnap lói tizenegy órakor 
l e n a eeldó temeti cintertnébAL 

Gyászolják még l 
Per la Jóc te t rsiabadkn> apja, dr. Bar ia 
Á d 6 m (Bolgr&d) testríre, sógorai, sógornői é» a 
kiterjedt rokonsíg. Béke hamvaira; 


