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sen és kétségtelen, hogy a kultuszminiszter 
szíves örömest teljesítené egy nagy magyar 
városnak szülötte iránt való szeretetét. 

Kár, hogy az okos ötlet kivitelét már nem 
olyan okosan intézik, mint azt megerdemel-
•né. A jóakarat és nemes buzgalom meg van 
a kezdeményezőknél, azonban hiányzik az 
ilyen ügyekhez föltétlenül szükséges körül-
tekintés és tapintat. Az öntudatos igyekezet 
azt diktálná, hogy ilyen kulturális és köz-
érdekű akcióhoz első sorban azoikmk az alá-
írását kérjék, dkiknek V/alanuUyes közük Van 
a szegedi kutturához. Ehelyett már eddig 
sokan aláírták ugyan a kérvényt, de nagyon 
kevesen olyanok, akiket ez első sorban meg-
illetett volna. Irodalmi és közoktatásügyünk 
jelesei közül alig-alig Íratták alá egygyel is 
a kérvényt. Pedig ez a nemes akció igazán 
nem lehet alkalom arra, hogy Szeged társa-
dalmi jeleseit ezzel a mellőzésnek látszó 
sértéssel illessék. 

No, de ez se baj. Lényeges az, hogy az 
akció sikerrel járjon és hisszük mindennek 
dacára is, hogy sikere lesz és Juhász Gyula 
rövidesen valamelyik szegedi középiskolá-
ban terjeszti a műveltséget és a szegedi saj-
tóban fejti ki eszményi tudását és irói vé-
náját. 

— Hieronymi emléke. Ma, szombaton 
volt az első évifordulója boldog emlékezetű 
Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter 
halálának. A kitűnő konmányiférfiu emléké-
nek nem áldozott más, csak a kereskedelmi 
minisztérium, amelynek tisztviselői koszorút 
tettek egykori főnökük sírjára. Akik kint jár-
tak a temetőben, fájdalmasan tapasztalták, 
hogy csak egyszerű fakereszt jelzi azt a 
sírhalmot, amely alatt Hieronymi Károly 
porlad A magyar mérnök és épitész-egye-
sület, amelynek Hieronymi hosszú időn át 
munkás elnöke volt, lenne hivatva arra, hogy 
az emlékmű megteremtéséről gondoskodjék, 
de eddig az irányban látható eredmény nin-
csen. 

— Szeged fogadalmi temploma. A foga-
dalmi templom tervei ós iratai jóváhagyás 
végett — amint azt megírtuk — fönn vannak 
a belügyminisztériumban. A miniszter, hir 
szerint, rövidesen jóváhagyja az ügyet és 
ennélfogva nincs kizárva, hogy az épitést 
még a nyár folyamán megkezdik. A tem-
plom épitósóvel kapcsolatban sok telket kell 
kisajátítani a templom körüli utcákban és, 
amint különben már emiitettük, Turóczy Mi-
hály dr városi tiszti főügyész már alkudozik 
a kisajátítás miatt a háztulajdonosokkal. 

— A végleges feltölteni magasság kérdése 
A szegedi mérnök- és épitész-egyesület a vá-
ros általános feltöltése kérdésében megkezdett 
vitát május 6-ikán, hétfőn délután 6 órakor 
a belvárosi kaszinó nagytermében folytatja. 
A mérnök-egyesület a hirdetett vit.aestélyen 
vendégeket is szivesen lát. 

— Érettségi vizsgálatok miniszteri biztosa 
A közoktatásügyi miniszter a szegedi felső 
kereskedelmi iskola érettségi vizsgálatának 
vezetésével Meczner Sándor dr egyetemi ma-
gántanárt, a kecskeméti jogakadémia nyilvá-
nos rendes tanárát bizta meg. 

— A szegedi partfürdő. A Szegedi 
partfürdő igazgatósága, amint értesülünk, 
lázas sietséggel folytatja a fürdő építkezési 
munkálatait. Az uszóház alapját képező vas-
pontonokat Kecskeméti Antal már átszállí-
totta Újszegedre, a Bertalan-emlék melletti 
épitési területre és azoknak, valamint a 
Kaufman ifakereskedő cég ácstelepén készült 

faalkatrészeknek összeállítását a jövő héten 
mán- megkezdik. A Bertalan-emlék mellett 
készülnek a fürdő csolnakjai és kikötőhajói 
is, melyek közül már néhány teljesen elké-
szült és csak a vízre bocsátását várja. Minden 
jel arra mutat, hogy ha csak az időjárás 
kedvez, a partfürdő május végével, legkésőbb 
junuiis 1-én a nagyközönségnek átadható lesz. 
Erre való tekintettel a részvényesek közül 
már számosan készitetti'k a maguk és csa-
ládjuk használatára szánt parti sátraikat és 
házikóikat, amelyek a széles partrészen fel-
állítva, élénk színeikkel és csinos külsejükkel 
nem csupán a fürdőnek fognak valóságos 
„strand-fürdő" jelleget adni, hanem a mind-
eddig egyhangú ujszegedi partnak is nagy-
városi hangulatot és élénkséget nyújt. A 
partfürdő igazgatósága szivesen látja, ha 
minél számosabb részvényese gondoskodik 
ily módon a maga és családja fokozottabb 
kényelméről. A partfürdő minden díj nélkül 
fogja a magánsátrakat a fürdőidény alatt 
gondozni s a téli idény alatt saját telepén el-
helyezni. 

— Munkaadók közgyűlése . A munka-
adók szövetsége vasárnap délelőtt tiz órakor 
a kereskedelmi és iparkamara helyiségében 
tart ja évi rendes közgyűlését. A tárgysoro-
zaton elnöki megnyitó, jelentések, költségve-
tés, alapszabálymódositás, indítványok és 
tisztújítás szerepelnek. 

— Honvédtiszti kinevezések. A honvé-
delmi miniszter a következő honvédtiszteket 
léptette elő: Zimmer Alajos őrnagyot a sze-
gedi 3. honvédhuszárezrednél, Kammerer 
István őrnagyot a szegedi 3. honvédhuszárez-
redtől a szabadkai 4. honvédhiiszárezredhez 
váló áthelyezés mellett póltkeretparancsno-
kókká, fián Mártont Ós-Tarr L'ajös dr-t tarta-
lékos hadapródokká, Bikfalvy Sándort a 
gyulai 2. honvédgyalogezredtől a szegedi 3. 
honvédhuszarezredbez való áthelyezés mellett 
gáfcdásiaíi tiszthelyettessé, Pekáry Pál száza-
dost a szabadkai 6. bonvédgyalogezaedtől a 
szegedi 5. honvédgyalogezredhez a külöhle-
ges alkalmazású törzstiszt helyére, eiohen-
horsthi Marná Tivadar főhadnagyot a sze-
gedi 5. honvédgyalogezredtől a besztercebá-
nyai 16. honvédgyalogezredhez, Grudele Sán-
dor hadnagyot a budapesti 1. honvédhuszár-
ezredtől a szegedi 3. honvédhuszárezredhez, 
Nagy János főszámtisztet a honvédelmi mi-
nisztérium szakszámvezetőségétől a szegedi 
II. honvédkerületi parancsnokságihoz, Csipkés 
Ernő segédszámtisztet a pozsonyi IV. honvéd-
kerület hadhiztosságáíhoz, Rosenberg Ármin 
dr 2. osztály főtörzsorvost a szegedi 5. hon-
védgyalogezrednél létszám fölött való vezeté-
sének beszüntetése emellett a szegedi honvéd-
csapatkórháztél a munkácsi honvédállomás 
orvosfőnökévé helyezte át, Pertich Mihály 
szabadkai 6. ihomvédgyalögezredbeli őrmes-
tert a szegedi II. honvédkerületi parancsnok-
sághoz 3. osztályú törzsőrmesterré nevezte 
ki a miniszter. 

* — Elakadt * személyvonat . A ' Buda-
pestről elindult és Szegedre este féltizenegy 
órakor megérkezni szokott személyvonatot 
szombaton hiába várták. Nem érkezett be a 
Szeged állomásra. Ugyanis a vonat Szeged 
határában, Csengelén, elakadt. A mozdony 
forrcsöve' megrepedt, ugy hogy a gép föl-
mondta a szolgálatot. Az utasok rémülten 
ugrottak 'le a kocsikból, mikor a vonat 
nyilt pályán hirteién megállt. Sokan kétség-
beestek, mikor órák multán még mindig 
vesztegeltek. Végre egyik tehervonat moz-
donya érkezett segítségül és minden baj nél-

kül behozta Szegedre a személyvonat ko-
csijait. 

— A VHOSz. igazgatósági Ülése. A Vi-
déki Hirlapirók Országos Egyesülete vasár-
nap délután Budapesten igazgatósági ülést 
tart. Az igazgatósági ülés ezúttal dönt a két 
ujságiré-ösztöndij felől, továbbá tárgyalja 
Palócz László titkár javaslatát a sajtótörvény 
reformjáról. Az igazgatósági ülésre Szeged-
ről Tömörkény István alelnök, Palócz 
László főtitkár, Balassa József, Balla. Jenő, 
Kisteleki Ede, Móra Ferenc, Sz. Szigethy 
Vilmos és Újlaki Antal mennek el. 

— Tűzoltók ünneplése. Pálft Antalnak, 
a szegedi önkéntes tűzoltók alparancsnoká-
nak, Kuzmann József dr-nak, az önkéntes 
tűzoltók orvosának, Annau József tüzoltó-
szakaszparanesnoknak és Papp Ferenc tűz-
oltóparancsnoknak érdemrendet oszt ki ün-
nepség keretében a polgármester. 

— Terjed a t í fuszjárvány Sza-
badka körül. Szabadkáról jelentik: Voj-
nits Simon zobniticai birtokán fellépett tí-
fuszjárvány mindjobban terjed és igazán 
veszedelmes mérveket ölt. A járványnak ed-
dig 2 halottja és" 18 súlyos betege van. Fo-
kozza a veszedelmet, ihogy egy konyháii 
nyolc család is főz és igy nagyon nehéz a 
védekezés. A járvány már átterjedt a szom-
szédos Fernbaeh pusztára is, ahol két em-
ber betegedett meg tífuszban. 

— A nővédő-egyesfl let népünnepélye. 
A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület 
rendező bizottsága Raskó Istvánná elnöklete 
alatt nagy tevékenységgel készíti elő a j ú -
nius 2-án tartandó népünnepély programját, 
A változatos program több pont ja 'már vég-
legesen meg van áílapitva, igy a szerenéséKé-
rék, a Világposta, a táncverseny s a zihékári 
hangversenyek. Az állatsorsjáték sorsjégyei 
is már forgalomban vannak k1 aZTérdéldő'cfes 
a líépünnepéíy ezen' pontja iránt éz alkalom-
mal is rendkívül élénk. A főnyeremény egy 
fejős tehén s ezenkívül van még tizenhat, 
melléknyeremény gazdasági álfatokiból. A 
program többi pontjának az összeállításán 
most dolgozik a rendezőség. A felsoroltakon 
kivül még számos mulattató és élvezetes 
száma lesz a népünnepélynek, amelynek si-
kere érdekében az egyesület rendező bizott-
ságának buzgó tagjai semminemű, fáradsá-
got nem kiméinek. A belépődíj 20 fillér. Az 
ünnepély tiszta jövedelmét az egyesület az 
őszszel megnyitandó napközi otthona javára 
fordítja, amelyben a szülői felügyeletet nél-
külöző gyermekek nyernek elhelyezést és tel-
jesen díjmentesen élelmezést, 

— A májusi vásár. A szegedi májusi vásár 
már szombaton megkezdődött. A vásári szó-
rakozások napja vasárnap lesz. 

— Nemzetközi kiáll ítás. Brive-ben 
Franciaország egyik kereskedelmi és közle-
kedési gócpontjában levő városban jujius 
1-től október végéig bezárólag nemzetközi 
kiállítást rendeznek ,A kiállításon gyáripar 
kereskedelem, földmivelés, kertészet,., -egész-
ségügyi, tudományos és szépművészeti - ijijés?-
mények kerülnek bemutatásra XVII. cso-
portban. A város az angolok, amerikaiak • és 
általában a Franciaországot látogató idege-
nek kedvenc találkozó helye. A kiállítás 
igazgatója, Hippolyte Larrieve, a magyarok 
iránt rokonszenvvel viseltetik, minek jeléjjl 
a; diszzsürihe beválasztották Muráti Frigy ps 
szegedi festőművészt, akit a rendezőság fel-
kért, hogy magas összeköttetései révén esz-
közölje ki, hogy a kiállítók kellő számban 
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