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tudott elérni. S ez az elismerés kifejezést 
nyert Back Bernát bőkezű adományán is, 
aki az egyesület székházát saját költségén 
építtette föl, hogy ezzel lehetővé tegye az 
egyesületnek azt a tervét, amely Napközi 
Otthona létesítésére irányult. Ma készen áll 
az egyesület.székháza s humánus nővédelmi 
intézménye: Napközi Otthona és Leány-Ott-
hona már meg is kezdték működésüket. A 
nagyszabású ünnepség délelőtt 11 órakor 
házfölszenteléssel kezdődik, amelyet Glatt-
felder Qyula dr. megyéspüspök végez. A föl-
szentelést díszközgyűlés követi, amelyet 
Raskó Istvánné elnökasszony nyit meg az 
ünnepi beszédet pedig a megyéspüspök 
mondja. A díszközgyűlésen az igazságügyi 
minisztert Kun Béla dr. miniszteri tanácsos, 
a belügyminisztert Lázár György dr. pol-
gármester s a kereskedelemügyi minisztert 
Szabóky Ernő Miniszteri titkár képviselik. 
Képviselőt küld a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter is. Az ünnepség második része 
délután a Tisza-szálló nagytermében fog le-
folyni. Az egyesület ugyanis ez alkalommal 
nagyszabású hangversenyt rendez a már 
közölt műsorral. A hangverseny délután 4 
és fél órakor kezdődik. A névre küldött meg-
hívók egyúttal belépő-jegyül is szolgálnak. 

— Budapest uj polgármestere: Heliai 
Ferenc . Fővárosi tudósítónk telefonálja, hogy 
ma délután Budapest főpolgármesterévé vá-
lasztották meg Heltai Ferencet, a székesfő-
városi bizottság tagját, a székesfővárosi gáz-
müvek igazgatóját. A rendkívüli közgyűlést, 
melyen a választást megejtették, délután 4 
órára hivta össze Bárczy István polgármes-
ter. Bejelentette, hogy a kormány leiratot 
intézett a fővároshoz és ebben kivánja, hogy 
betöltsék a főpolgármesteri állást. A király 
szintén leiratot küldött a miniszterelnök alá-
írásával együtt és Heltai Ferencet ajánlja el-
sősorban megválasztásra. Szinte egyhangú-
lag, páratlan lelkesedéssel választották meg 
az uj főpolgármestert, akit jBárCzy ; István 
üdvözölt. Heltai Ferenc meghatottan vála-
szolt és rövid programbeszédet mondott. 

— Szociális tanfolyam a katolikus 
anitóképzőben. j Az Országos Katolikus Tan-
ügyi Tanács tegnap tartot t ülést, amelyen 
több nagyfcintosBágiu ügy került megvitatás-
ra, köztük egy, melynek megvalósítása igen 
nagyjelentőségű lesz a szegedi s általán a 
katolikus tanítóképzőkre. A tanácsülés min-
denekelőtt- elbúcsúzott volt védőenökótől, 
Zichy Qyula gróf pécsi püspöktők mlajd üd-
vözölte Glattfelder Gyula dr. csanádii íme-
gyéspüspököt, az u j védőelinököt, Jelentette 
az elnök, hogy a kultuszmisiiztérinm üdvös-
nek t a r t j a a tanitóuő képzőkben a szociális 
tanfolyamok szervezését, a pülspö'ki kar pedig 
amely a tervet meg fogja valósítani, a vallás-
alappal együtt viselni fogjla az ezzel járó 
költségeket. A tanács különiben a kurzusnak 
a tamterybe váló beillesztése ügyében még 
véleményt fog adni a püspöki karnak. Guzs-
venitz Vilmos főtíanfeMilgyelő azt javasolja, 
hogy a férfitanétőképzőben is rendezzenek 
harmad- és negyedévesek számára szociális 
kurzusokat. Hegedűs János, Szájmord Ignác, 
Győmörey Zsigmond és Bilinlaztky Lajos dr. 
fölszólalásai után Ember Károly világa elnök 
fejtegette, hogy miiként kellene a kurzuso-
kat a tanterv kenetébe beilleszteni. Indítvá-
nyozta, hiogy kérjék mag a püspöki kart, 
liogy még e nyáron nemdezzian ilyen szociális 
tan folyamot. Giesstvien Sándor elnök össze-

gezte a hozzászólásokat és a tanács határo-
zatképien kimondotta, hogy a szociális kurzu-
sok tar tását mind a kuszánkét katolikus ta-
nít ónőkópzőne és mind a hat óvónőképzőre 
nézve kötelezően k iván ja ó'lethelépteitni és 
kívánatosnak t a r t j a ilyien kurzusok rendezé-
sét a tanítóképzőkben is. 

— A Vörös-Kereszt Egyesület közgyű-
lése. A Vörös Kereszt Egyesület tegnap dél-
után tartotta meg évi rendes közgyűlését, a 
melyen jelen voltak: özvegy Worsikovszky 
Károlyné ügyvezető elnök, Veress Károly 
elnök, Szmollény Nándor főtitkár, Eisen-
stein Jakab dr. főorvos, — továbbá Balogh 
Józseíné, Benedikt Ferenené, Harcz Lajosné, 
Jony Lászlóné, László Gyuláné, dr. Rósa 
Izsóné, dr. Pilisy Béláné, Kun Bertalanná, dr. 
Reiner Mórné, Polgár Lászlóné, Wészits La-
josné, Vajda Sándorné, Vajda Béláné, Vaj-
dáné Levinszky Sarolta, Veress Károlyné, 
Kiss Mária, Újházi Gyuláné, Polczner Elvira, 
Illés Imre dr., Hautner Szákoda, Weiner 

Miksa, Vajda Béla, Somogyi Szilveszter dr. 
és Turchányi Imre dr. — A közgyűlésen el-
fogadták az évi jelentést, melynek keretében 
lovag Worsikovszky Károlyné ügyvezető el-
nöknek 33 évi buzgó működéséért elismerést 
és köszönetet szavaztak. Tudomásul vették 
a pénztári és vagyoni kimutatást, majd rneg-
állapitották az 1913. évi költségvetést. Ezzel 
kapcsolatban a pénztári készletből 7000 ko-
ronát tesznek félre háború esetére a szegedi 
egészségügyi osztag megszervezésére. Végül 
tiszteletbeli elnökké báró Gerliczy Ferencet, 
társelnökké dr. Somogyi Szilvesztert, ellen-
őrré Lantos Bélát s jegyzővé Tóth Lászlót 
megválasztották. A választmányt Jóny Lász-
lóné, Vén Andrásné, Vajda Sándorné, Gaál 
Endre dr. és Lendvay Sándor tagokkal egé-
szítették ki. 

— A szegedi magántisztviselők és a 
tömegsztrájk. Az egyik szegedi reggeli lap-
ban „Egy magánfisztvflfeelő" aláírással hír 
jelent meg, amely terjedelmesen szóvá teszi 
BriiUer Gyulának a Délmagyarországban 
közölt s a tpmegsztrájkra vonatkozó levél-
hez fűzött kcunlmentáláíst. A hir írója a Dél-
nmgyarország kommentálását — valószínű-
leg félreértéslből Wimmer Fülöpnek, éppúgy 
mint másnak sem lapunk véleimiéuyiónek nyiil-
vánitáisáh|a»n termeszetesen s'emipihfále. befo-
lyásolása niejm lehetett. A Délmagyarország 
ebben az ügyben WImimért, csupán mint a 
Magántisztviselők Egyesületéinek elnökét 
nyilatkozatra kér te föl az egyesületnek a tö-
ime,giszhr a jkka l szemben való magatar tása fe-
löl s az erről szóló in te r jú t h íven közöltük is. 
A névtelen levélíró applikációi ekként alap-
talanok lévén, távolról sem olyan fontosak, 
ibogy azokkal foglalkoznunk kellene. 

— Hangverseny és táncestély. A sze-
gedi Kisdieidóvó és Jótékony Nőegyesül et 
Leányosztálya március 1-én jótékony oéljiai 
javára a Kaiss-vigadó Otthon terméiben tánc-
est él yt rendez. Ezt hangversenye előzi 'meg 
pont 9 órai kezdettel a következő műsorral : 
1. Prológus. Előadja Brauswetter Boriska. 2. 
Grieg: Peer Gynt Seute. Négykezes. Zon-
gorán előadják: Abafy Rózsa ós Gerencsér 
Rózsa. 3. Lőwe: Az óra. Sípos: Cziinka Panna . 
Énekli Benedek Rózsi. Zongorán kiséri 
Szánthóné Ladányi Mariska. 4. Hynotizmus, 
vidám pár jelenet. Előadják Kamoesay Ida és 
Tóth László. 5. Magyar dalok. Zongorán elő-
ad ja Papp Klemontin. Kiséri Urbán Lajos 
zenekara. — Belépőjegy á r a 2 korona. Meghi-

hogy szinte felemelik vele az uszodát. A 
legegészségesebb r á j u k nézve talán épen a 
hangos kacaj , az éktelen nagy gyereklárma. 
Tudják ezt a felügyelők ós ezért i lyen szel-
lemben teljesitiik a kötelességüket. Már lelhet 
jó néhány éve annak, hogy <a birodalmi gyű-
lésen egy képviselő olyan javaslatot nyúj-
tott be, amely szerint egy évi önkéntes Né-
metországban csak az lehet., alki úszni tud. A 
fővárosban már fáradoznak azon, hogy ne-
es&k a fiuk, hanem a lányok is t anul janak 
úszni. Szegeden — kegyesen megengedik, 
hoyy a rendes dij mellett a fiatalság is jár-
hasson az uszodába, sőt ujabban pólózh-at is. 
Hát mikor fogják ezt a tanuló ifjúság részé-
re elrendelni! f — Ez nem történhetik meg 
egyhamar, mert az uszodával nlagy ba j van. 
Sziik, kicsi. Oiyan uszoda a városi, amely 
teljes .mértékben igazolja, hogy a tervezők 
a gőzben fürdőző öreg urak részére szánták. 
Hátha egyik-másik nagyfe jű lubickolni akar , 
akkor tévedjen be az „Uszoda" fel iratú csar-
nokba és élvezze gyerekéveit. 

Gondolkozzunk érett, emberi elmével és 
támogassuk az úszósport ódldig névtelen baj-
nokait. Hisz nagy mulasztásokat akarnak 
pótolni hozzá: önerejükből . . . 

Herczeg István. 

- Glattfelder Gyula dr. Szegeden-
A csanádmegyei egyházkerület püspöke, 
Glattfelder Gyula dr., ma délután 3 órakor 
a temesvári gyorsvonattal Szegedre érke-
zett. • A püspök a nővédőegyesület Napközi 
Otthonának holnap délelőtt leendő ünnepé-
lyes fölavatásán vesz részt s az ünnepség 
programja során beszédet fog tartani a nő-
védelemről. Glattfelder Gyula dr.-t a Sze-
ged-állomáson megérkezésekor Jászai Gé-
za címzetes püspök, Várhelyi József kano-
nok, rókusi plébános és Raskó István dr. 
táblabíró fogadtak. Megérkezése után Glatt-
felder a belvárosi plébánián Jászaival visz-
szavonult, majd délután öt órakor az Urá-
nia-szinházban Fieber Henrik, esztergomi 
pap, a közoktatásügyi minisztérium egyház-
művészeti szakreferensének előadását hall-
gatta meg. Este Jászai Gézánál zártkörű va-
csora volt Glattfelder tiszteletére. — Itt em-
iitjük meg, hogy február 24-én a Katolikus 
Nővédő-Egyesület meghívására Prohászka 
Ottokár székesfehérvári püspök Szegedre ér-
kezik és több napon át szentbeszédeket fog 
tartani. 

— A Katolikus Nővédő-Egyesület ün-
nepsége. Nagy lelkesedéssel és meleg szere-
tettel készült a Szegedi Katolikus Nővédő-
Egyesület ház-avatására, amely ma, vasár-
nap fog ünnepélyes forrnák között végbe-
tnenni. Örömünnepe ez az egyesületnek, 
mert tevékeny működésének eddigi sikereit 
ezzel adja át rendeltetésüknek. Elismerés il-
leti az egyesületet s annak kiváló, s rendiki-
vtíl buzgó elnökasszonyát, Raskó Istvánnét, 
hogy tevékenységével három és fél évi mű-
ködés alatt ily figyelemre méltó eredményt 
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