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ben. Dicséretére szolgáljon a rendezőségnek, 

hogy a „pumpolás" ismeretlen volt, a bájos 

elárusító hölgyök azonban anélkül is fényes 

eredménynyel zárták le a mérleget. Igy a 

cukrászdában 227, a szerencsekerék-sátorban 

425.80, a konfetti-sátorban pedig 174 korona 

53 fillér volt a bevétel. 

A népünnepély egész folyama alatt a ma-

gyar királyi honvédzenekar hangversenyezett, 

a Máv „Hazánk" dalköre pedig este hét órakor 

néhány szép énekszámot adott elő. Közben a 

táneverseny s a szavazás a szépségverseny-

dijakra folyt. A táncverseny-dijakat Lippai 

Etelka ős Horváth Juliska vitték el; a szépség-

versenyben a győztesek a következők lettek: 

Az első dijat nyerte Adók Rózsika, a második 

dijat Vér Mariska, a harmadik dijat Kopasz 

Erzsike, a negyedik dijat Grünstein Böske. A 

kugliversenyben győztek: Horváth Mihály, 

Apró Ferenc, Tóth János és Széli István. 

A vidám zaj, amely a népünnepélyen minden-

felől hangzott, egyszerre azonban lecsendese-

dett, az élőállatok sorsolása kezdődött. Vérmes 

reményekkel várta mindenki sorsjegyének ki-

húzását, de bizony jóval többen csalódtak, 

mint amennyinek a szerencse kedvezett. A fő-

nyereményt, a fejőstehenet a 3200 számú sorsjegy 

nyerte meg; a többi nyerőszám a következő: 

4352, 1639, 4970, 1808, 957, 4733, 24á7, 3840, 

2840, 4913, 1223. A nyeremények, valamint a 

versenydijak Raskó Istvánná elnökasszonynál, 

Polgár-utca első szám alatt veendők át; a ju-

nius tizenkettedikóig át nem vett nyeremények 

az egyesület tulajdonában maradnak. 

Már késő éjszaka volt, amidőn a közönség a 

legszebb emlékekkel s azzal a tudattal távo-

zott, hogy a legnemesebb célok egyikének: a 

gyermekvédelemnek hozott áldozatot. 

A minden tekintetben fényesen sikerült nép-

ünnepély rendeséséért a legnagyobb elismerés 

Raskó Istvánnót, az egyesület lelkes elnök-

nőjét illeti, aki teljes odaadással s fáradságot 

nem ismerő kitartással buzgólkodott az ünnep-

ség sikere érdekében. 

— B a r á t Á r m i n ü n n e p l é s e . Barát Ár-
min t lelkes, gyönyörű ünneplésben részesí-
tette a vidéki újságírók serege. A Vidéki 
Hírlapírók Országos Szövetsége ugyanis va-
sárnap tartottta közgyűlését Szabadkán, ahol 
meleg ünneplésben volt részük. Az ünneplés 
Barát Árminnak , a szövetség alelnökének 
jutott. A közgyűlésen Tömörkény István 
elnökölt. Barát Ármin ünneplésére vonat-
kozó igazgatósági javaslatot Benedek Árpád 
terjesztette elő. Javaslatára Barát Ármint , a 
Szövetség alelnökét abból az alkalomból, 
hogy a miniszterelnökségi sajtóiroda főnö-
kóvó nevezték ki, a Szövetség tiszteletbeli 
elnökévé választotta, tiszteletére Budapesten 
lakomát rendez s a vidéki sajtót ért meg-
tiszteltetésért küldöttségileg mond köszöne-
tet Khuen-Héderváry gróf miniszterelnök-
nek. A temesvári hírlapírók, akik tömege-
sen léptek be a Szövetségbe, Barát Ármin 
nevére ötezer koronás alapítványt tettek. — 
Az igazgatóság évi jelentését Palócz László 
főt itkár terjesztette elő. Ugy ezt, min t a zár-
számadásokat s a jövő évi költségvetési elő-
irányzatot, a Szövetség jövő munkálkodá-
sára vonatkozó hosszabb vita után tudomá-
sul vették. A vitában főleg Sáfár László 
mondott érdekes, radikális beszédet. Barát 
Ármin jelentésót a betegsegitő pénztár állá-
sáról egyhangúlag elfogadták. Érdekessége, 
hogy 1047 vidéki pénzintézet közül csupán 
46 járult hozzá a pénztár alapjához. Balassa 
•'ózsefnek a segélyezésekre és a tagdíjhátra-
lékosokra vonatkozó és a Szövetség jövendő 
munkaprogramjára irányuló indítványát el-
fogadták. — Paál Jób, Neményi Vilmos és 
Benedek Árpád azt hangsúlyozták, hogy a 
Szövetségnek a hírlapok érdekeiért eredmé-
nyesebb munká t kellene kifejteni és Paál 
Jób azt hangoztatta, hogy a szövetségből 
ki kellene rekeszteni a nem újságírókat. A 
szövetség a bajok orvoslására egy bizottsá-

got küldött ki. Vasárnap délután a hírlap-
írók Palicsra rendeztek kirándulást. Itt fé-
nyes bankettet adott részükre a város. — 
Hétfőn a Kamaráserdőre utaztak ki a szö-
vetség tagjai, akiket Gál dr lapszerkesztő 
látott vendégül. 

— Hi r J u h á s z Gyu láró l . Szonettek ós al-

konyi szinek halk, finomlelkü poétája, akinek 

minden költeménye az arany és a bibor drága 

zománcában ragyog, Juhász Gyula eltávozik 

Nagyváradról és Szegedre jön. Hazajön az ö 

városába, megtér ide, mint tanár. Négy éve már, 

hogy Nagyváradra került és a premontrei rend 

meghívására elfoglalta a főgimnázium egyik 

tanszékét. Irodalmat, latint, magyart, történetet 

adott elő a kis diákoknak, akik egyik legked-

vesebb tanárukat, a gyermeki lelket igazán 

megértő, modern pedagógust ép ugy szerették 

benne, mint az országos hírnévre emelkedett ós 

országszerte különösen olvasott lírikus költőt. 

És a Nagyváradon töltött négy óv alatt egybe-

forrott Juhász Gyula a nagyváradi társadalom-

mal is. Mindenfelé szerették, kedvelték, becéz-

ték ezt a lebilincselően szellemes, müveit, sze-

retetreméltó, szerény embert, aki sohasem 

árulta el egészen, csak sejteni hagyta, hogy 

micsoda nagy tudáson és mély intelligencián 

szemléli a dolgokat. Juhász Gyula nagyváradi 

főgimnáziumi tanárságának utolsó éve az idén 

jár le, a juniusi évzáró vizsgákkal. A nagyvá-

radi főgimnázium tanári karában ujabban na-

gyobb méretű változások álltak be, a rend-

ből való egyházi tanerők száma bővült, ugy, 

hogy a világi erőkre nincs a rend ráutalva. 

Természetesen ezekről a változásokról Juhász 

Gyula is tudomást szerzett ós beadta a kul-

tuszminisztériumhoz kérvényét áthelyezése, 

illetőleg Budapestre vagy Szegedre leendő ki-

neveztetése iránt. Tegnap kézhez is kapta a 

minisztérium leiratát, amelyben közölte vele a 

tanügyi kormány, hogy Budapestre vagy Sze-

gedre leendő kinevezését előjegyzésbe vette és 

mihelyt alkalom nyilik, teljesitik óhaját. De 

lehetséges az is, hogy ha sokáig késik a kine-

vezés, ugy Juhász Gyula teljesen a fővárosi 

irodalom, zsurnalisztika és a tudományos kri-

tika szolgálatába áll. Ez esetben előreláthatóan 

rövid időn belül gyönyörű karriert fog csinálni 

ez a nagyértókü ember. Nagyváradon szerte 

sajnálják Juhász Gyula távozását. 

— Házasság . Schiller Ármin dr budapesti 

ügyvéd junius tizenegyedikén köt házasságot 

Ssivessy Boriskával. 

— J u n i á l i s a zs idó nép i sko l ában . A Löw 

Lipót-ünnepélynek belejező része a szegedi 

zsidó népiskolában folyt le. A tanítótestület az 

iskola növendékeivel a nagy nap emlékére fé-

nyesen sikerült juniálist rendezett, amelyen az 

apró gyermeksereg délután négy órától a késő 

esti órákig pajzán jókedvei mulatott. Föltűnést 

keltett az ezen alkalomra betanított nyolcvan-

tagu énekkar által előadott liáromszólamu da-

lok, melyeket a középiskolai zenekar kísérete 

mellett adott elő. A kisemberek ének- és zene-

kara derekasan állotta meg a helyét. A karo-

kat Arányi Lajos a tőle megszokott ügyes-

séggel, szívességből dirigálta. Ugyancsak álta-

lános tetszést aratott Ligeti Jenő tanitó által 

bemutatott mintacsapat ügyes tornászata. Ezen 

ünnepség az iskola hírnevét nagyban növelte, 

mert a közönség meggyőződést szerzett, hogy 

az iskola a művészeti tárgyakra is súlyt fek-

tet. A többi időt fölváltva tánc- és játék, no 

meg a leányegyesület által adott uzsonna jó-

izü elköltése töltötte ki. A Löw-család Szege, 

den lévő összes tagja, valamint a szülők soka-

sága nézte ós élvezte végig a szép ünnepélyt. 

— Tiz éves ta l á lkozó . A következő sorok 
közlését kérték: Fölkérem osztálytársaimat, 
kik 1901-ben a szegedi kereskedő inasiskola 
III. osztályát velem "bevégezték, szíveskedjenek 
junius 29-re tervezett találkozón való részvé-
telüket megállapodásunk értelmében Hauser 
Rezső Sándor igazgató úrral, Szeged kereskedő 

inasiskola közölni. Pálfy János, a szent Ist-
ván-társulat tisztviselője, Budapest. 

— A volt hadiigyminiszteri j jsajtófőnök há-
zassága . Bécsi munkatársunk jelenti: Burger 
Márton 43. gyalogezredbeli százados, aki a kö-
zös hadügyminisztérium sajtóreferensi állásából 
távozva, jelenleg a vóderőosztály referense, 
junius első napján kötött házasságot a Schotten-
apátság templomában, Bécsben Ockermüller 
Berta kisasszonynyal. 

— V i r ágk i á l l í t á s Újszegeden. Vasárnap 

délelőtt nyitotta meg Bokor Pál helyettes pol-

gármester az ujszegedi vigadóban a virágkiállí-

tást, amelyet a kertészek szegedi szövetsége 

rendezett. A kiállításon aranyérmet nyert: 

Zsebeny Károly, Bednácz Károly (Magyarkani-

zsa), Horváth János, Csanik Sándor (Német-

cene), Ulip István (Losonc), Henrik Kálmán, 

Scheffer Ede (Arad), Kovács Márton (Szőreg), 

Nyul László (kettőt), Keresztes István, Szabó 

Kálmán; ezüstérmet: ifjabb Ökrös Mihály, 

Bartha Sándor (Szőreg), Csiszár Márton, ifjabb 

Komácz Gyula, Szabó Kálmán, Rochnyák Béla; 

bronzérmet: Kopp Péter, Kalapis Pál; dísz-

oklevelet: Szabó Kálmán, Kiszombori kosár-

fonó, Szegedi agyagipar-gyár, Niemetz Ferenc 

kertészmérnök (Temesvár) és versenyen kivül 

Sándor János ujszegedi kertész; a szeged-

csongrádi takarókpénztár huszonöt koronás ju-

talomdiját Szabó Kálmán nyerte el. A kiállítás 

hétfőn este órt véget s ekkor a szép illatos 

rózsákat a rendezőség a kiállítást megtekintő 

hölgyeknek ajándékozta. Este táncmulatság 

volt, amely igen kedélyes hangulatban órt 

véget. 

— A k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r C s i k y 

L á s z l ó n a k . A közoktatási miniszter Csiky 
Lászlónak, a szegedi színház tagjának har-

mincéves jubileuma alkalmából négyszáz ko-

rona jutalomdijat adott. 

— Szegedi tűzo l tók győzelme. Veszprém-

ből jelentik: A veszprémi országos tilzoltóver-

senyben a szegediek győzelmet arattak. A leg-

első dijat a szegediek nyerték. Ez a veszprémi 

hölgyek dija, egy kétszáz koronás ezüst ser-

leg. A legelső egyéni dijat, mint vezénylő, Papp 

Ferenc szegedi tűzoltó-főparancsnok nyerte, 

azonkívül még Zubek Lajos segédcsővezető is 

kapott dijat. A második dijat Szatmárnémeti, a 

harmadikat Gyöngyös tűzoltósága nyerte. 

Kereskede lmise ik t a l á l kozó ja . A sze-
gedi felsőkereskedelmi iskolában 1901-ben érett-
ségizett tanulók pünkösd hétfőjén találkozóra 
gyűltek össze. Délelőtt kilenc órakor gyülekez-
tek, ahol Hauser Rezső Sándort, egykori taná-
rukat üdvözölték. Ezután a felsővárosi templom-
ban misét hallgattak, majd résztvettek a Ge-
dóban rendezett népünnepségen. Este kilenc 
órakor a Kassban gyűltek össze lakomára, 
ahol Hauser Rezső Sándorra ós a többi volt 
tanárukra, továbbá Dobó Józsefre, a szegedi 
Kézmüvesbank főkönyvelőjére, az ünnepség 
rendezőjére mondottak köszöntőt. 

— O r t l i J á n o s v é g r e n d e l e t e . Bécsből 
jelentik: Szombaton bontotta föl a király a 
rejtelmes módon elpusztult Orth János vég-
rendeletét s ma hivatalosan átvették tőle, 
hogy végrehajtására megkezdjék az eljárást. 
Kilenc millió korona a néhai királyi herceg 
hagyatéka, amelyen egy másik polgárrá lett 
királyi herceg, Wölfting Lipót is osztozkodik; 
a kilenc millióból azonban egy millió koro-
nát kölcsönképen már kivett tavaly a 
toszkánai nagyhercegi család. A feleségéről, 
Stubel Milliröl is gondoskodott Orth János 
a végrendeletében, de a boldogtalan asszony 
sokkal előbb meghalt, semhogy ennek a 
gondoskodásnak hasznát láthatta volna. 

— Ha l á lozás . XVeisz Antalnó, született Geig-

ner Cecília hosszú szenvedés után hétfőn éj-

szaka meghalt. Egy munkás, nemes, buzgó, ér-

tékes élet szállott vele sirba. Hetvenéves korá-

ban, ötvenegy évi házasság után érte a halál, 

mély fájdalmára férjének és fiának: Balassa 

Ármin dr-nak, a Szeged és Vidéke főszerkesztő-

jének. Az elhunyt temetése szerdán délután 

négy órakor lesz a zsidótemplom udvaráról, 

ahonnét a zsidó temetőbe kisérik a holttestet. 


