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NAPI HÍREK 
Kaas luor báró temetése. 

(Saját tudósítónktól.) Földi életének utolsó 
állomásáról, a budapesti kerepesi-temető halot-
tas házából ma délután három órakor kisérték 
utolsó útjára Kaas Ivor bárót. Végtisztességet 
nem a külső disze tette nagyszerűvé, hanem 
az a mélységes gyász és nagy részvét, amelyet 
ott az örökre távozó mellett érzett mindenki, 
bus serege pályatársaknak és a jóbarátoknak. 

A ravatalos terem sötét pompájának komor-
ságában dúsan illatoztak a kegyelet virágai. 
Nagyon sokan küldöttek koszorút, kevéssel két 
óra után pedig már kezdett gyülekezni a ha-
lottasház körül a gyászoló nép. 

A koszorúk sokaságán ott voltak a követ-
kezők : Szeretettel ós hűséggel feleséged — 
Ilona ; Szivünktől az a halál nem szakasztott 
el — Rózsa ; Apám, szellemed velünk marad — 
Albert; Az égből gondolj reánk — Clemence » 
Büszkeségének ós tiszteletbeli tagjának Kaas 
lvor bárónak a Petőfi-Társaság. Koszorúkat 
küldtek még az Alkotmány szerkesztősége, a 
Magyarország szerkesztősége, a Katolikus Nép-
szövetség, a Budapesti Hírlap szerkesztősége, 
a Festi Napló szerkesztősége, a Budapesti Új-
ságírók Egyesülete, az Otthon Írók ós hírlap-
írók köre, a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíj-
intézete, az Újság kiadó otthona, a'Magyar Hír-
lap szerkesztősége, az Országos Pázmány-Egye-
sület. az országgyűlési néppárt, Tihanyi József, 
a Balaton-kávéház tulajdonosa, a Balatoni po-
litikai asztaltársaság, Csáky Lajos gróf és 
családja, Ivánka Oszkár ós családja, Rákosi 
Jenő, a parlamenti tudósítók, a zsámbokróti 
kerület választói, Kléh László dr és családja, 
Hallgató Gyula, az elhunyt ápolója ós még na-
gyon sokan mások. 

A temetésen több ezer ember jelent meg. 
Politikai, egyházi, újságírói és irói kitűnőségek, 
aztán Kaas Ivor barátai, tisztviselői jelentek 
meg és kisérték utolsó útjára Kaas Ivor 
bárót. 

— Vidéki előfizetőink lapjaihoz postautal-
ványt mellékeltank. F e l k é r j ü k őket, Iiogy 
előfizetési dijaikat haladéktalanul bekai-
deni szíveskedjenek, nehogy a lap küldé-
sében főnakadAs történjék. 

— Újévi tisztelgés a pápainál. Rómából 
je lent ik : A pápa ma délelőt t a Va t i kánná l 

akkred i t á l t , d ip lomácia k a r t együt tes kihallga-

táson fogadta. A d i p l oma ták d í sz ruhákban és 

rendjeleikkel je lentek meg. Szécsen gróf osztrák-

magyar nagykövet , a d ip lomác ia i kar doyenje, 

to lmácsol ta a szent a tya e lőt t a d iplomáciai 

kar ú jévi üdvöz letét . A pápa vá laszában kö-

szönetet mondo t t a kifejezésre j u t t a t o t t érzel-

mekér t és a je lenlévőkre ég hozzá ta r tozó ik ra 

á ldásá t adta. 

— A delegáció határozatai. Budapestről je-
lentik: A hivatalos lap mai száma közli a ki-
rályi kéziratot, mely a delegáció határozatait 
jóváhagyja. Eszerint a kormány föl van hatal-
mazva 1911 március 31-ikéig a közösügyi ren-
des kiadásokat az 1910. évi költségvetésnek 
megfelelően kiutalni. Ez a határozat azonban 
nem prejudikál az 1911-ik évi költségvetés 
megállapításának sem egészben, sem pedig az 
egyes cimek és tételekre nézve. Ezeket tar-
talmazza a magyar delegáció határozata. 

— Újév a templomokban. A szegedi tem-
plomokban az évzáró istentiszteletek szomba-
ton délután öt órakor voltak. A szent Deme-
ter-templomban Jászai Géza apátplébános, a 
Mátyás-templomban Barmos György ferencrendi 
házfőnök, a felsővárosiban Kiss Gyula minorita 

házfőnök, a rókusiban Várhelyi József címzetes 
kanonok celebráltak. Az ágostai evangélikus 
templomban Thomay József, a református tem-
plomban pedig Bereczk Sándor lelkész végezte 
az istentiszteletet. Mindegyik templom zsúfo-
lásig megtelt. Ujóv napján minden templomban 
ünnepi istentisztelet lesz délelőtt tiz órakor. 

— Királyszobor Gödöllőn. Régi tervük a 
Gödöllőieknek, hogy szobrot állítsanak köz-
ségükben a királynak. A felség legkedvesebb 
magyarországi tartózkodási helye Gödöllő ós 
ezért akarnak a gödöllőiek monumentális em-
léket állítani királyunknak. A szobor létesíté-
sére nemrég bizottság alakult, mely Podma-
niczky Géza báró és Thegze Lajos kezdeménye-
zésére ma tartotta első érdemleges ülését. A 
megalakulás után elhatározták, hogy az ügy 
országossá tétele végett szoborbizottsággá ala-
kulnak át az országos magyar vadászati véd-
egylet közreműködésével ós végrehajtó-bizott-
ságot alakítottak, melynek tagjaivá Esterházy 
László grófot, Teleky Samu grófot, Degenfeld 
Pál grófot, Keglevich Gyula grófot, Kelz Gyu-
lát, Egerváry Gyulát, a helyi érdekeltség kö-
réből pedig Ráday Gedeon gróf pestmegyei fő-
ispánt, Thegze Lajost, Polner Lajost, Beniczky 
Ádámot, Bezsilla Istvánt és Técsy Gyulát vá-
lasztották meg. A nagybizottság elnökévé 
Esterházy Miklós herceget kérik föl. 

— Prokisch Ferenc TeinesvArott. Egyik 
temesvári újság írja: „Prokisch Ferenc felügyelő, 
a temesvári bankfiók uj főnöke tegnap Temes-
várott időzött, hogy Temesvárra való költözése 
előtt és hivatalának átvétele körül a szüksé-
ges intézkedéseket megtegye. Prokisch ez 
alkalommal több hivatali kollégájánál, valamint 
ösmerősénél — ezek között Stolcz Ágostnál, a 
Temesvári Első Takarékpénztár ügyvezető-
igazgatójánál — látogatásokat tett, amely 
alkalommal uj állásában kifejteni szándékolt 
tevékenységére vonatkozólag olyan nyilatkoza-
tot tett, melyet a temesvári piac üzleti érde-
keire való fontosságánál fogva, szószerint köz-
lünk. Prokisch Ferenc ugyanis a következőket 
mondotta: 

— A temesvári pénzintézetek vezető fóríiai-
val együtt, a legjobb tudásammal ós képessé-
gemmel fogok törekedni arra, hogy Temesvár 
város közgazdasági érdekeit és az ügykörömbe 
tartozó bankkörzet érdekeit előmozdítsam. 

Őszinte örömmel adjuk közre ezt a nyilatko-
zatot és ahoz csupán azon óhajtásunkat fűzzük 
hozzá, hogy Prokisch felügyelőnek, akit tizen-
hat esztendei, a szabadkai és szegedi bankfiók 
élen kifejtett tevékenysége révén kitűnő hír-
név előz meg, sikerüljön szép programját meg-
valósítani és tevékenységét, melyet január hó 
tizenhatodikán kezd meg, mint az Osztrák-
Magyar Bank első magyar fiókintézetének fő-
nöke, ugy a bank érdeke tekintetében, mint az 
üzleti világ összérdeke dolgában teljes siker 
koronázza". 

— Gyűjtés agyeriiickszanatóriuin részére. 

A budapesti József-szanatórium részére rende-

zett gyűjtés Szegeden 238 korona 92 fillért 

eredményezett. A gyűjtés eredményét ma zár-

ták le s a gyűjtött összeget felküldik a szana-

tórium-egyesületnek. 
— A szegedi kivándorlók. Az 1910 óv fo-

lyamán 284 szegedi lakos kórt külföldre szóló 
útlevelet. 36 férfi és 7 nő szórakozás céljából 
járt külföldön, 67 férfi és 1 nő tanulmányutat 
tett, 42 egyén üzleti ügyben utazott, 13 férfi 
és 18 nő rokonlátogatóba mont. Időszaki mun-
kára Romániába ós Bulgáriába 56 férfi és nő 
ment. Ezek munkájuk végeztével visszatértek. 
Amerikába kivándorolt 22 férfi és 21 nő, akik 
8 fiút ós 18 leánygyermeket vittek magukkal. 
/ kivándorlók közt volt 11 iparos, 20 napszá-
mos, 1 szatócs, 1 gazdász ós 1 földmives. A 

külföldön járó szegediek száma természetesen 
jóval több volt, de legnagyobb részük olyan 
államokban járt, ahol szükségtelen az útlevél. 

— Tisza István — szerkesztő. Ritka eset, 
hogy egy még meg sem jelent folyóirat iránt 
akkorára nőjjön országszerte az érdeklődés, 
mint amekkorát Tisza István gróf ós Herczeg 
Ferenc uj lapja, a Magyar Figyelő tudott kel-
teni. Kitűnő irók, Tiszával és Herczeggel élü-
kön, a magyarságot érdeklő legfontosabb tár-
gyakról mondják el véleményüket. 

— Katonatiszti kinevezések. A király a 
honvédség tartalékában hadnagyokká kinevezte 
a szegedi 5. gyalogezrednél: Göndör Bélát, 
lványi Hugót, Ladányi Bélát, Weiberger Imrét, 
Gábor Józsefet, Tóth, Albertet, Maczák Mihályt, 
Géczy Jánost, Barsi Jánost, Kálmán Sándort, 
Hettly Ivánt. Aczél Györgyöt és Gellért (Grossz-
mann) Lajost. A szabadkai 6-ik gyalogezredben 
hadnagyokká lettek a következő hadaprédok: 
Jónás István, Máté József, Meczner Tivadar, 
Sándor Oszkár, Erdős János, Iván Lajos, 
Harsányt Elemér, Medveczky Gyula és 
Barta János. A lugosi 8. gyalogezredben pedig 
ezek lettek hadnagygyá: Nagy Gábor, Weisz 
György ós Bródy István. 

— Kibővítik az Arpád-Otthout. A gyer-
mekvédő-liga szegedi fiókjának ülésén Scossa 
Dezső dr, királyi tanácsos, elnök indítványozta, 
hogy az Árpád-Otthonnak több családházzal való 
kibővítése iránt tegyék meg az intézkedést. Az 
Árpád-Otthon falai közé a napokban ismét husz 
gyermeket utalnak és ezeket már csak nehezen 
tudják elhelyezni. 

— A zsidó uőegyesiilet bálja. A szegedi 
zsidó nőegyesület január 14-iki fényes elito-
bálja a szezon legsikerültebb estélyei egyiké-
nek ígérkezik. A rendezőség által fölkért Lady 
patronessek készséggel elfogadták a nekik föl-
ajánlott tisztséget s megjelenésük nagy mér-
tékben fogja emelni az estély fényét ós sike-
rét. A város aranyifjuságából alakítandó báli 
rendezőség a napokban alakul meg s kellőeu 
fog gondoskodni az estélyen megjelenő hölgyek 
mulatságáról. 

— Iparosok segítése. Az ipartestület által 
kezelt Kalmár István-féle alapítvány kamatait 
az ipartestület minden év január 6-án adja ki 
önhibáján kívül elszegényedett iparosoknak. 
Azok, akik a kérdéses kamatokra reflektálnak, 
kérvényeiket az ipartestület titkári hivatalába 
adják be január 5-ig. 

— A miniszter és a rendőr. Bukarestből 
érdekes dolgot jelentenek : Stelian igazságügy-
miniszter tegnap őrült száguldással robogott a 
városban automobilján, pedig sürü volt a kod. 
Egy rendőr föltartóztatta s hiába tiltakozott 
az igazságügyminiszter, kónyszeritette, hogy a 
rendőrségre monjen vele. Arról nincs hir, hogy 
megbüntettók-e a minisztert. 

— Az a l ldeutzchok és a népszámlá-
lás. Magyaróvárról fölháboritó hir érkezett 
a nagynémetek hallatlan vakmerőségéről: 
Két nagynémet egyesület, a Wiener Schul-
verein és a Vérein zur Erhaltang des 
Deutschtums in Ungarn mind nagyobb mór-
tékben folytatja az izgatást a magyarság 
ellen. A két egyesület most nyomtatvá-
nyokkal árasztotta el a Dunántúlt, ame-
lyekben fölszólítja a lakosságot, hogy a 
népszámláló iveken német anyanyelvüeknek 
vallják magukat, Ilyen nyomtatványokat 
küldtek a községi elöljáróknak és lelké-
szeknek is. A vajnai járás jegyzői tegnap 
Skultéty Mátyás főszolgabíró elnöklete alatt 
ülést tartottak és elhatározták, hogy föl-
világosítják a lakosságot az izgatók műkö-
déséről és a lelkészekkel együtt megakadá-
lyozzák a népszámlálás meghamisítását. Az 
ülésből levelet intéztek a két egyesülethez, 
melyben erélyesen tiltakoznak a két egye-
sület aljas aknamunkája ellen. 
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