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TUDOMÁNY ES IRODALOM 
(*) A Dugonics-Társaság felolvasó-

ülése. Az idén most vasárnap tartotta meg a 
szegedi Dugonics-Társaság első fölolvasó 
ülését. Sokan már azt hitték, hogy a társaság 
nem is akar ülést tartani. A szegedi publi-
kum tudniillik nagyon szereti a fölolvasáso-
kat és ilyenekben ritkán van része, pláne 
irodalmi dolgokat alig hall. Nagy hiba ez. Vi-
szont igaz, hogy a Dugonics-Társaság ren-
dez néha délutánokat. Csakhogy egy-egy év-
ben olyan kevés irót szólaltat meg, olyan ki-
válóak légiója marad el, hogy e tekintetben 
égy kis szemrehányás érheti á társaságot. 
Kissé szabadabb szellem is Kell, mert mégis 
furcsa, hogy a mai modern irók csak mint 
vendégek se szerepelnek a szegedi irodal-
mi társaságban. Ezen változtatni kell. Nem 
maradhat meg a mai szokás, mely jobbára 
csak műkedvelőket követel meg és az irókat 
vagy befogadja néha, vagy meg se tiiri. — 
A vasárnapi ülések különben válogatott, lel-
kes publikumot vonzanak. Most vasárnap 
szintén megtelt a közgyűlési terem. Kovács 
János elnökölt és a Társaság tagjai is szép 
számban jelentek meg. Előadók Tömörkény 
István, Szalay József dr., Kisteleki Ede ren-
des tagok és Szekrényt Lajos — vendég — 
voltak. Tömörkény művészi rajzát és Sza-
lay alapos, gondos értekezését élvezettel 
hallgatták, de Kisteleki és Szekrényi verseit 
is megtapsolták. 

(*) Nyugat. A Nyugat Ignotus, Ady Endre 
és Fenyő Miksa szerkesztésében megjelenő 
szépirodalmi folyóirat 1912. évi november 16-i 
22-iik száma a következő igen érdekes tarta-
lommal jelent meg: Ignotus: A politika mö-
gül. Ady Endre: Margit® és sorsunk (Verses 
elbeszélés. Folytatás.) Csáth Géza: Egyiptomi 
József. Térey Sándor: A leány olvas (Vers.) 
Szabó Dezső: Jamest olvasom. Szép Ernő: Két 
vers. Kaffka Margit: Mária évei (Regény) 
III. Lányi Viktor: Lohengrin (Részlet Wag-

• 11 er operájának uj magyar fordításából). 
Székely Ferenc: „Bankokrácia" (Levél Radó 
Sámuelhez). Ady Endre: Versek. Felvinczi 
Takács Zoltán: Négyen a nyolcak közül. Kéri 
Pál: Törökország végzete. Műmelléklet: Or-
bán Dezső, Pór Bcftalan, Bfréuy Róbert, 
Fémes Beek Vilmos és Tihanyi Lajos rajzai. 
Figyelő: Ignotus: A farkas. Laczkó Géza: Gá-
bor-Liptai: A sarkantyú. Csátli Géza: Debus-
sy: Gbildren's Córher. Karinthy Frigyes: Jo-
lrannes Jensen: Madame Dora. Füst Milán: 
Keleti Adolf: Vázlatok a modern nevelésről 
és oktatásról. Vészi Margit: Negyedik Hen-
rik Reiubardt rendezésében. Disputa: Len-
gyel Géza: Műcsarnok. A folyóirat Szegeden 
Várnay L. könyvkereskedésében kapható. 

(*) Tömörkény István felolvasása. 
Jövő vasárnap Temesvárott fog fölolvasást 
tartani Tömörkény István, az országos nevü 
szegedi iró. Ugyanis az Arany János-társa-
ság meghívta és Tömörkény eleget tesz a 
meghívásnak, egyik novelláját olvassa majd 
föl. 
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TORVENYKEZES. 
§ Ujabb vád Tombáez István ellen. 

A szegedi törvényszék a .napokban ítélte egy 
évi börtönre sikkasztás miatt Tombáez Ist-
vánt, a New-York kávéház volt tulajdonosát. 
Egy dévaványai gazdálkodó mulatott a ká-
véházban, aki Tombácznak átadott megőr-
zésre ezerkilencszáz koronát. A pénzt azon-
ban Tombáez elsikkasztotta. A törvényszék 
vádtanácsa most ujabb ügyben helyezte vád 
alá Tombáez Istvánt. Március tizennyolcadi-
kán fölfogadta főpincérnek a kávéházába 
Kontor Gyulát, négyszáz korona óvadékkal. 
Amikor eladta a kávéházat, a főpincér köve-
telte vissza a kaucióját. Tombáez azonban 
azzal az indokolással, hogy sok minden el-
törött és elveszett, az inventárért pedig a fő-
pincér a felelős, megtagadta a kaució vissza-
fizetését. A főpincér följelentésére a vádta-
nács sikkasztás miatt vád alá helyezte Toin-
báczot. 

KÖZIGAZ6ATAS 

(—) Bajok a szabadkai városháza körül. 
Szabadkáról jelentik: Az uj városháza építé-
sére a város egy millió koronát irányzott elő, 
Mikor a városháza elkészült, kiderült, hogy 
az két és fél millió koronával is többe került, 
A várost az uj városházával kapcsolatban 
most megint kellemetlen meglepetés érte. Az 
uj építkezéshez ugyanis telkeket kellett kisa-
játítani. A kisajátítás árát a szabadkai tör-
vényszék 524.611 koronában állapította meg. 
Ezt az árat a város sokallta és megfelebbez-
te a szegedi táblához. De felebbezést adtak be 
az érdekelt tulajdonosok is. A tábla most dön-
tött az ügyben és az érdekelt tulajdonosoknak 
adva igazat, 75.000 koronával fölemelte a ki-
sajátítás árát. Ez az ujabb váratlan kiadás 
Szabadka budgetjét rendkivül megingatja. 
.....................K..a.s..íiB£aii«...aeaatiaCE,saa3ija 

SPORT. 

o SzTK—Szabadkai SE. 1 ; 0. (1 : 0.) 
Kissé os'ipőís időben, de mindamellett szép-
számú közönség előtt folyt le az őszi forduló 
utolsó bajnoki mérkőzése, .mely a SzTK meg-
érdemelt győzelmével végződött. A játék ma-
ga nem volt nivós, mert a csatárok munkája 
mindkét részről nem fejeződött be a támadás 
főiszópségóben, a góllövésbien. Az a football-
játék pedig nem szép, nem nyeri meg a kö-
zönség tetszését, aunaly legalább munkát nem 
ad a kapusnak. A vasárnapi küzdelem a két 
hátvédpánig terjedt, a kapukhoz közel azon-
ban egyik fél sem igen jutott. Szinte hihetet-
len, de ugy van, hogy a kapusok két-három 
labdánál többet nem kaptak, Be kell azon-
ba n vallanunk, bogy a fentiek inkább a ven-
dégekre vonatkoznak. Az SzTK lelkesen, fá-
radhatatlanul végigkiizdötte a rá szintén re-
ménytelennek látszott mérkőzést. Nagy erő-
vel feküdt a játékba, az első tiz percet ural-
ta és ekkor esett az első és egyetlen gól is Ba-
ku esi jobbösszekötő védhetetlen lövése révén. 
Azért csak dicsérni tudjuk, hogy oly elszán-
tan tudott védekezni, hogy kapuja mindvégig 
mentes maradt a góltól. A vendégek határo-
zott fölényben játszottak, de a kapu előtt oly 
ügyefogyottan, bátortalanul léptek fel, hogy 
mindvégig elkéstek az akció befejezésével. Ál-
landóan ott tanyáztak ellenfelük térfelén, de 
egyetlen veszélyes lövést a kapuira nem küld-
tek. Igaz, bogy Horácskó és Melisko elmara-
dásával, akik legjobb játékosaik — különösen 
előbbi, mint center veszedelmes dribler és 
gólllövő, — erős handioapben volt részük. A 
játékosok közül a vendégeket illetvén mindig 
az elsőség. Mátrai középifiedezetet emeljük ki. 
aki a mezőny legjobb embere volt. Szépen sze-
dett és osztott labdákat. Kívüle még a két 
Nöszt testvér, a hátvédek, érdemelnek dicsé-
retet. A szegediek legjobb embere kétségtele-
nül Berke hátvéd, ki igen jó formát mutatott. 
Rúgásai nagyon szépek, ellenben kapcsolásai 
nem biztosak. Ludwig nagy hibákat követ el 
a hátvédnél mindig veszélyt jelentő dribli-
zéssel, amit süriiu engedett meg magának. Ki-
tűnő Rózsa balszélső, Nagy a jobbszélen pe-
dig jó futónak bizonyult. Vámos biró a tőle 
megszokott eréllyel és pártatlansággal vezet-
te a mérkőzést. 

o Fővárosi és külföldi eredmények. 
FTC:MAC 7:0. Óriási, elsőosztályu csapa-
tok között csak ritkán előforduló nagy gól-
aránnyal verte az FTC erősnek tartott ellen-
felét. Ez eléggé bizonyítja az FTC nagy for-
máját. „33"—26 TE 4:1. Prágában a Bak 
csak 4:3 arányban kapott ki a DFC-tól. 
Utóbbi mult vasárnap 5:1 góllal verte a leg-
jobb osztrák csapatot, a Waf-ot. Az ered-
mény a Bakra nagyon hízelgő. — Hollan-
dia—Németország 3:2. Az olympiád harma-
dik helyezettje csak a legminimálisabb gól-
differenciával verte a németeket Lipcsében. 
A meccset a magyar Herzog Ede kitűnően 
vezette. 

URÁNIA 
magyar tudom. 

s í i n h á z 

Hétfőn, kedden és szerdán 

Amerikai 
kutyakíállitás. 

Természet i felvétel. 

Szepi sebesült. 
Bohózat. 

Víg tengerész kadétok. 
Vígjáték. 

Dán sláger! Dán szinészek! 

% nagyváros 
haramiája. 

Detektivdráina 3 felvonásban. — Irta és ren-
dezi : Einar Z a n g e n b e r g . — A dán kinomű-
vek legújabb slágere. — A szerepeket a dán 

királyi szinház tagjai játszák. 

mozgalom. 
Második sorozat. 
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Előadások este 6 , t/s 8 é s 9 órakor 
Vasárnap d. u. 3 órától éjjel 11 óráig 
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VASS" 
mozgófénykép 

554a 

Hétfőn, kedden és szerdán 

PoSidor kerékpáros. 
Bohózat. 

A Z-bar uj szakácsnéja. 
Amerikai vígjáték. 

A sánta betörő. 
Életkép. 

Anya és 
leánya. 

Társadalmi dráma 2 felvonásban. 

A balkáni 
mozgalom. 

Második sorozat. 

Előadások este Vs6, 8 és 9 órakor 
Vasárnap d. u. 3 ólától éjjel 11 óráig 


