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leg uralkodóvá tették egyéniségét a köz-

társadalmi- és szakélet minden vonatkozá-

saiban, lelkesedése a minden irányú haladás 

ügyéért határtalan volt és meg volt benne a 

nagyfokú képesség arra, hogy lelkesedésének 

ideálját valóra váltsa mindig a közérdek, 

mindig a haza javára. 

— Szeged iránt mindig nagy jóakarattal 

viseltetett. Lángelméjének összefoglaló i 

mindent áttekintő képességével fölfogta azt 

a hivatást, amelyet Szeged a délvidéken be-

töltött és melyet jövőben betölteni hivatva 

van. Erről a hivatásról oly meglepő meleg-

séggel és tájékozottsággal beszólt, mintha 

bölcsöje itt ringott volna. Örömmel jött min-

dig városunkba.és most is útban volt ide 

nagy tervekkel, nagy alkotások ügyében már 

leszürődött alapgondolataival, t melyek mind 

ennek a városnak fejlődését ós jövő nagy-

ságát tárgyazták. Nagy veszteségünk, hogy 

ebben őt megakadályozta a halál, de épen 

ezért nagy, talán a legnagyobb a mi fájdal-

munk e pótolhatatlan jóakarónak elhunyta 

fölött. 

— E fájdalom ós a nemes elhunyt halála 

fölött érzett részvét külső jeléül a város ha-

tósága a székház tornyára a gyászlobogót 

kitüzette, az elhunyt ravatalára megfelelő 

fölirással koszorút hélyeztet, azonfelül javas-

latba hozom, mondja ki a közgyűlés, hogy 

az elhunyt nagy hazafi emlékét jegyző-

könyvileg megörökíti és hátramaradt család-

jához rószvótiratot intéz. 

Áldott legyen s maradjon fönn emléke kö-

zöttünk! 

A közgyűlés egyhangúlag tette magáévá 
a polgármester előterjesztését. 

A család gyászjelentése. 
Az elhunyt miniszter családja a következő 

gyászjelentést adta ki: 

Özvegy Hieronymi Károlyné, született Várady 
Borbély Gabriella a maga, valamint gyermekei 
Hieronymi Karola, férjezett apsai Mihályi Fló-
rentnó, Hieronymi Pál és Mariska, unokái gyer-
gyószentmiklósi Kövér Ella ós István, takta-
harkányi Harkányi Károly báró, apsai Mihályi 
Flóra ós Mária, ugy nemkülönben Hieronymi 
Géza dr és Kornél testvérek, taktahárkányi 
Harkányi Béla báró és apsai Mihályi 
Flórent vők és Várady Borbély Gábor só-
gor és a többi rokonok nevében mély 
fájdalommal, megtört szivvel tudatja for-
rón szeretett férje, a legjobb apa, nagyapa, 
testvér, após és sógor, Hieronymi Károly ke-
reskedelemügyi magyar királyi miniszter, való-
ságos belső titkos tanácsos e hónap 4-én Buda-
pesten, életének 75-ik, boldog házasságának 
44-ik évében, rövid szenvedés után bekövet-
kezett gyászos elhunytát. A boldogult hült te-
temei e hónap 6-án, szombaton délután négy 
órakor fognak a Nemzeti Muzeum csarnokában 
a római katolikus egyház szertartása szerint 
beszenteltetni és azután a kerépesi-uti teme-
tőben őrök nyugalomra helyeztetni. Az engesz-
telő szent miseáldozat e hónap 8-án, délelőtt 
tiz érakor fog a belvárosi plébánia-templomban 
a Mindenhatónak bemutattatni. Budapest, 1911. 
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A temetés. 
Az elhunyt minisztert szombaton délután 

négy órakor temetik el a Nemzeti Muzeum 

előcsarnokából. A király József királyi herceget 

bizta meg, hogy a temetésen képviseletében 

résztvegyen. A király ez elhatározását Paar 

báró főhadsegéd özvegy Hieronymi Kárclyűéhoz 

intézett következő táviratban jelentette be: 

ő császári és apostoli királyi felsége leg-
kegyelmesebben megbízni méltóztatott ő csá-
szári és királyi fenségét, József királyi herce-
get ekszcellenciád megboldogult férjének, 
Hieronymi Károly őekszcellenciájónak temeté-
sén való legfelsőbb képviseletével. Legfelsőbb 
megbízásból: Paar gróf lovassági tábornok. 

A temetést a kereskedelemügyi minisztérium 

rendezi. A tisztviselői karból diszőrséget szer-

veznek, amelynek négy-négy tagja fölváltva fog 

a ravatal körül őrséget állni szombat reggeltől 

a temetés órájáig. Hollán Sándor miniszteri 

tanácsos, a kereskedelemügyi minisztérium el-

nöki osztályának vezetője, aki a temetés ren-

dezésének munkáját végzi, a Nemzeti Muzeum 

előcsarnokának alaprajzát elkészítette, hogy a 

nagyszámban jelentkezett küldöttségek elhe-

lyezését megkönnyithesse. A miniszter holttes-

tét péntek este vitték lakásáról csöndben a 

muzeum előcsarnokába. 

A muzeum kertjét már holnap délután két 

órakor elzárja a rendőrség. Azután már csak a 

hivatalos személyeket és küldöttségeket bo-

csátják be. A temetési szertartást Kohl Me-

dárd püspök, ennek akadályozása esetén Kauter 

Károly pápai apát végzi. A kocsik a muzeum 

kertjének a körúton a Sándor-utca felől eső 

kapuján behajthatnak az előcsarnokhoz és a 

Muzeum-utca felőli kapun hajthatnak ki. A 

gyászszertartás ideje alatt a Muzeum-utcában 

várakoznak. 

A temetési menetet a postás- és vasutas al-

tisztek nyitják meg, akik a Muzeum-köruton 

várakoznak. 

Hieronymi ideiglenes utódja. 
A képviselőház ülése után minisztertanács 

volt, amely elsősorban azzal a kérdéssel 

foglalkozott, az uj kereskedelmi miniszter 

kinevezéséig ki vezesse a minisztérium 

ügyeit. A minisztertanács a helyettesítéssel 

Lukács László pénzügyminisztert bizta meg 

és e határozatról a miniszterelnök jelentést 

tesz a királynak. 

Aktív miniszterek halála. 
Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter 

halálának alkalmából önként felmerült azoknak 

az államférfiaknak a neve, akik mint aktív 

miniszterek haltak meg. Ezek voltak időrend-

ben: Pauler Tivadar igazságügyminiszter, Trefort 

Ágoston kultuszminiszter és jő utánuk három 

kereskedelmi miniszter, Baross Gábor, Horánszky 

Nándor és most Hieronymi Károly. 

Nevezetes, hogy mind a három kereskedelmi 

miniszter influenzából eredő tüdőgyuladásban 

halt meg. Baross Gábor a vaskapu megnyitása-

kor, Horánszky Nándor az április 11-iki nem-

zeti ünnepen tartott misén, a Mátyás-templom-

ban hült meg, Hieronymit pedig szintén hiva-

talos funkciójában, egy banketen, ahol mint 

miniszter, köteles volt megjelenni, érte utói az 

idősebb emberek nagy ellensége, az influenza. 

Ez a statisztika, amely oly különös ómennel 

fenyegeti a politikusokat, azért nyilván nem 

fog visszariasztani senkit, hogy a kereskedelmi 

tárca súlyos, de fontos tisztjét elvállalja. 

Még csak annyit, hogy az aktív miniszterek 

egyikének temetésénél se jelent meg a király, 

csupán Pauler Tivadart tisztelte meg azzal, 

hogy betegágyánál meglátogatta, amiről ma is 

emléktábla tanúskodik a fővárosban egy régi 

Lipót-, ma Váci-utcai házon. A temetéseken a 

király mindig külön képviseltette magát, rend-

szerint a miniszterelnökökkel. Sok beszédre 

adott alkalmat, hogy Horánszky Nándor teme-

tésénél nem Széli Kálmán, az akkori miniszter-

elnök képviselte őfeleségét, hanem Fejérváry 

Géza báró honvédelmi miniszter, akit Széli Kál-

mán minisztersége alatt általában a régi Bánffy-

féle rendszer ekszponensének tekintettek. 

Ékszereket 
nagy választékban csakis 

Fischer Testvéreknél 
talál. 

Ékszer- és órajavitó műhely. 

NAPI HÍREK 
— Lapunk egyes példányai Buda-

pesten, a Bohonczi-dohánytőzsdében, 
Andrássy-ut 48, (Oktogon) 10 fillérért 
kaphatók. 

— Ny i ry a l t á b o r n a g y megha l t . Bécs-

ből jelentik: Nyiry Sándor altábornagy, a 

magyar királyi testőrség háziezredének pa-

rancsnoka, akit hosszabb idő óta betegség 

gyötört, pénteken estefelé Bécsben meg-

halt. 

— Személyi liir. Lázár György dr, polgár-

mester szombaton Budapestre utazik, ahol részt 

vesz Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter 

temetésén. 

— A váci püspök Dorozsiuón. Csáky Ká-

roly váci püspök, pénteken Dorozsmára érkezett, 

ahol bórmaszentsógekot fog tartani. 

— Feudalizmus és demokrácia. A Sze-
gedi Társadalomtudományi Társaság vasárnap 
délután négy órakor nyilvános előadást tart a 
városháza közgyűlési termében. Rónai Zoltán 
dr, a budapesti társadalomtudományi társaság 
tagja tart előadást A feudálizmus és demok-
rácia Magyarországon cimen. 

— Oá száz omladozó liáz Szegeden. Hó-

napok óta alig van nap, hogy házösszeomlás 

ne történne Szegeden. Régi, árvizelőtti, földből 

vert vagy vályogból épült házak roskadoznak, 

különösen azóta, amióta esőzések vannak. A 

rendőrség jelentése szerint jelenleg ötszáz ilyen 

veszedelmesen rossz épület van Szegeden, ame-

lyekben szegény, családos emberek laknak, lé-

vén az Alföld metropolisában lappangó lakás-

nyomor. A legutóbbi házösszeomlásokról a rend-

őrség a következő jelentést adta k i : 

A felsővárosi Bocskai-utca 10. szám alatti 
ideiglenes épületből lakositotta ki a rend-
őrség a lakókat, mert az esőzések folytán 
életveszélyes a benne való tartózkodás. Egyik 
ottani lakó, Szűcs Ferenc szobájának a me-
nyezete be is szakadt, Alsóvároson pedig 
Kis Sándor Farkas-utca 4. számú ideiglenes, 
ócska vályogházának két fala dőlt be. Sze-
rencsére a benne lakók még idejekorán ki-
hurcolkodtak. Ugyancsak Alsóvároson még 
három házból volt kénytelen a rendőrség a 
lakókat kitelepíteni, mert azok a házak is 
életveszélyeseknek látszanak. A rendőrség a 
külvárosokban vizsgálja ezeket a házakat. 
Oly hirtelen történik azonban a pusztulásuk, 
liogy minden nap szakértőileg kellene meg-
vizsgálni minden ilyen liásat, pedig van még 
négy-ötszáz ilyen vályogház. Dőlt most össze 
olyan ház is, melyet pár hónappal ezelőtt 
még nem tartott a mérnöki szakértelem ve-
szedelmesnek. Egy olyan házra is bukkant a 
rendőrség, mely alól látszólag téglából volt, 
pedig tényleg csak. a külső részen volt egy-
szer tégla elhelyezve, belől az ipari fal pedig 
földhői volt verve. A rendőrség folytatja a 
házak vizsgálását, minden egyes lakó figyel-
mét fölhivta az esetleges veszedelemre. Ál-
talános mérnöki vizsgálat foganatosítása 
végett pedig megkereste a tanácsot. 

— Háziszent-Uniieplés. A görögkeleti szer-

bek szombaton ünneplik meg Szent György 

napját, amely alkalombél számos szegedi szerb 

családnál háziszentet is ünnepelnek. 

— Megmérgezett orosz tábornok. Péter-

vári távirat szerint az ottani társaságban nagy 

feltűnést kelt egy bünügy, amely élénken em-

lékeztet a Pancsenko-Buturlin-féle mérgezési 

esetre. Három hónappal ezelőtt hirtelen meg-

halt X. tábornok, a haditanács ismert tagja; 

az orvosok szivszólbüdést állapítottak meg a 

halál okául. Az ügyészséget névtelen levelek 

arra figyelmeztették, hogy a tábornokot, aki-

nek több millió volt a vagyona, megmérgezték. 

A megindított vizsgálat során a tábornok 

leánya fiatal mostohaanyját vádolta meg a bűn-

tett elkövetésével. A tábornok végrendeleté-

ben a gyermekeit és unokáit kisemmizte a va-

gyonból, amelynek általános örökösévé harma-

dik feleségót tette meg. 


