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A pusztaszeri Arpád-ünnep. 
(Saját tudósítónktól.) Hagyományos disz-

szel: ünnepelték vasárnap ,a honalapító Árpád-
fejedelem emlékezetét Pusztaszeren-. A szeri 
sikon emelt emlékszobor .körül mintegy ezer-
ötszáz ember gyűlt össze s átérezve az ün-
nep jelentőségét, kegyelettel adózott az első 
magyar fejedelem emlékének* . Az Árpád-
egyesület tagjai iés -mások, akik jelentkeztek, 
vasárnap reggel hat óra után gyülekeztek a 
Széchenyi-téren. Az indulás idejére mintegy 
harminc-negyven kocsit töltöttek <m-eg a pusz-
taszeri kirándulók hármasával, négyesével. 
Sokan, a saját .fogatukon mentek ki az ün-
nepségre. Hét óra felé indult meg a kocsisor, ' 
szép, napos tidőben, -amely mindvégig ki-

tartott . Közel két óra hosszat gördültek a ko-
csik a szeri puszta felé vezető kanyargós, 
homokos utón, kilenc óra felé az úgynevezett 
„kis csárdához" érkeztek, ahol rövid pihenő 
és villásreggeli volt. Utána folytatták az utat, 
tiz óra elmúlt, amikor a szeri sikon álló szo-
borhoz értek. Ekkorra már több száz kocsi 
álldogált a zöld térségen: rendkívül sokan 
jöttek el az ünnepségre a környékbeli ta-
nyákról. Sátorok tarkállottak távolabb a szo-
bortól, maga a szobor, illetőleg a talapziata 
templommá volt avatva. Oltár és orgona ál-
lott rajta. , , 

Féltizenegy órakor vett-e kezdetét az ün-
nepség. Várhelyi József rókusi plébános, ka-
nokok az Árpád-egyesület lelkésze végezte a 
misét, amely után magasszárnyalásu szent 
beszédet tartott. A mise alatt ősrégi magyar 
egyházi énekeket adott elő a Szegedi Pol-
gári Daloskör. A mise és a szentbeszéd után 
a daloskör tagjai elénekelték ta Himnuszt, 
majd Kun Béla országgyűlési képviselő el-
mondotta ünnepi beszédét. Emlékeztette az 
egybegyűlteket a szeri pusztán lezajlott ese-
ményekre, mondván, hogy -ezen a sikon fa -
kadt Magyarország egységes állami életének 
az első hajnala. A szeri puszta — mondotta 
— megszentelt helye az egész országnak, 
sajnos azonban, hogy csak alig egy-két ezer 
ember adózik kegyelettel a nagy honalkotö 
fejedelem dicső emlékének.. Az ország szí-
ne-javának együtt kellene itt lenni — foly-
tatta, — hogy a pusztaszeri ünnep teljes je-
lentőségében domborodjék ki, mert bár azok, 
akik eljöttek, őszinte kegyelettel vannak a 
szeri sikön lezajlott események emlékei iránt, 
mégis eltörpül az ünnep, ha nem tűnik ki be-
lőle az, hogy ez az egész országnak, az egész 
nemzetnek hálaadó történelmi ünnepe. Kun 
Béla beszéde a hallgatókra mély hatást tett. 
Utána Hajnal István dr., sízegedi ügyvéd 
szavalta el lendülettel Szalay Károlynak 
„Pusztaszeren" cimü költeményét. Majd 
Hollósy József dr., a budapesti közművelő-
dési egyesület kiküldöttje tartott szép, ko-
moly beszédet, amelyben az Árpád-korabeli 
eseményeket ismertette egyszerűen, világo-
san. Utána ismét szavalat következett. Kiss 
Ernő joghallgató szavalta el Miskolczy Ká-
rolynak „Árpád siri á lma" cimü költemé-
nyét. Végül Zseny Károly, fejérmegyei föld-
birtokos, a Magyar Szövetség alelnöke tar-
totta meg a záróbeszédet. A daloskör eléne-
kelte még a Szózat-ot, azután megkoszo-
rúzták Árpád-szobrát s ezzeí a szobornál az 
ünnepség véget ért . 

Délben a szeri pusztán fölállított sátrak-
ban többszáz teritékes ebéd volt. Az ebéd 
ideje alatt Becsey Károly dr., Kun Béla és 
Zseny József mondtak pohárköszöntőt. Dél-
után- öt óráig népünnepély volt, amelynek ia 
programja futás, táncverseny stb. volt. ö t 
órakor ismét kocsira ült az ünneplő közön-
ség. Hazafelé jövet újra stácioztak a kis-
csárdánál, alhol rögtönzött -múlatás volt tánc-

cal egybekötve. Félóra múlva megint fölke-
rekedtek és este nyolc óra felé érkeztek visz-
sza Szegedre. 

A vasúti altisztek Ünnepe. 
— Fölszentelték az uj zászlót. — 

(Saját tudósítónktól.) Szombaton, este 
nagy zeneszóval la-mpionos .menet vonult vé-
gig a város több utcáján. Sak.an találgatták, 
hogy kik azok a .polgári ruhás zienószek, .akik 
nagy ambícióval f ú j t á k a hatalma® rezes 
trombitát és nagyszerű taktusban ibüsizikán 
.lépkedték a cinmtányér ós a .nagydob klisé-
j e .hangjaira. Először azt hit ték taiz embereik, 
hogy vadami zenekar, vagy -az itte-battomyai 
műkedvelők házi zenekara koncertezik Sze-
ged utcáin, de vasárnap délelőtt kitűnt az-
tán, hogy a derék zenészek, akik nagyon is 
jól értik a dolgukat és muzsülkiális szempont-
ból aránylag elfogadhatót produkáltak, az 
állaímvasuti altisztek zászlószen,telési ünnepé-
lyére jöttek Szegedre és a vasúti altisztek 
zenekarának tagjai . 

A szegedi Máv. alkalmazottak iköre 
.ugyanis gyönyörű díszzászlót készíttetett és 
aizt tegnap -délelőtt nagy ünnepségek -kereté-
hon fölszentelték. A kör vezetősége zásziló-
anyáikul Gerliczy Feren-cné bárónét és Urajt 
Zoltán üzlet-vezető inejét kérte föl'. A dLsz.es 
ünnepségen, amely délelőtt 9 órakor kezdő 
dött a Máv. altisztek Vaspálya-utca ós iBcil-
-dogaisszany-sugárut sarkán lévő körhelyliisé-
gébem, .nagyszámú és előkelő közönség jelent 
meg, ami természetes, mert Szegeden a vas 
utasok ugy társadalmilag, mint erkölcsileg 
jelentős szerepet vLsfzmék. Féltízkor megje-
lent a korhely iségben Glattfelder Gyula d'r. 
Csanádimegye püspöke is, aki reggel érkezett 
Makóról a gyorsmotorral, hogy amisét szolgál-
tasson Raskó Istvántaé kitüntetése alkalma-
iból! .rendezett ünnepélyen. A püspök sokáig 
éllbeszélgetett a vasutasok körében és sajnál-
kozását fejezte ki afölött, hogy a zászlóf-el-
szentelésnél jelen nem lehet. 

.Délelőtt tiz órakor a vasutasak körhelyi-
ségéből a menet el-öl a vasutas bandériummal 
ós az uj . bevont diszzászlóval az .alsóvárosi 
Mátyás-templomba ment, ahol a zászlófiöl-
szentelés ünnepélyes szentmise és zene mel-
lett -megtörtént. A zászlószenteLést iBarmos 
György, alsóvárosi plébános ivégezte fényes 
segédlettel. Az egyházi (szertartás u t án a 
zászlószögeket helyeztek el. 

.A zászló fölszentelése u tán .megindult a 
körmenet, kibontott zászlóval, a társtestüle-
tek zászlékiisórete mellett, zeneszóval- Újsze-
gedre. A körmenetben busz fehér ruhás kis 
leány ife -részt vett, akik a zászló szalagokat 
tar tot ták. Elől ugyanaz a zenekar haladt, a 
mely szombat este titokzatos inkognitóban 
zenélte végig az utcákat. Közvetlen a zász-
lók u t á n egy virágos magáufogaton a .zászló-
anyák foglalták helyet. 

A menet a Mátyás-templomból a Boldog-
asszony-sugáruton, majd a -Gizella-téren és 
a Kárász-utcán haladt -végig és a -HidiUtoán 
át Újszegedre vonult, ahol a Vigadó nagyter-
mében délben 12 órakor díszközgyűlést tar-
tottak. A Máv. altisztek diszközgyüléeót Sö-

reghy Mátyás dr., a kör ügyésze nyitotta 
meg, utána Kelemen Béla dr. .országgyűlési 
képviselő emelkedett szólásra, aki: először is 
a zászlóanyákat üdvözölte, majd -a zászló be-
szerzését és a kör céljait ösmertettc, Nagy 
tetszéssel -fogadött beszéde utón a zászló-
anyák átadták- a zászlót a kör elnökének, 
Rónai Vilmosnak. 

Ezután elkezdődött a bankett, amelyeu 
több feliköszöntő hangzott el, este pedig tárne-
vigalom fejezte be a szép ünnepséget. 

Hat koleragyannus meg-
betegedés Budapesten. 

— Kolerás esetek országszerte. — 

(Saját tudósítónktól.) Éjjel telefonálják 
Budapestről, hogy a Lujza-utca lc. számú 
házban,, m# estefelé hat koleragyanus meg-
betegedés történt. Magyar evits Mladennek, 
a főváros tiszti főorvosának kijelentése sze-
rint mind a 6 megbetegedésnél a kolera sú-
lyosan gyanús tünetei miit átkozták. Ezek kö-
zött a tünetek között szállították be a Szent-
Gellért-kórházba Pallér Ignác 53 éves ci-
pészt, a feleségét, a fiát, Zoltánt, aki a buda-
pesti kereskedelmi akadémia hallgatója, to-
vábbá Pallér leányát, a 20 éves Amáliát, aki 
hivatalnoknő, Grosz Dezső kirakat-rendezőt 
és Rosenberger Lajos cimirót, akik mindket-
ten Palleréknál laktak albérletben. A kolerá-
nak kevésbé súlyos tüneteit észlelték Pallér 
Samun, Pallér Ignác öecsén is, akit szintén 
a járványkórházba szállítottak. Hat kocsival 
vonultak ki a meritők a szenzációs eset 
hirére. Az egész házat, annak összes lakóit 
vesztegzár alá helyezték és megfigyelés a:á 
veszi-k az utca többi házainak lakóit is. A 
vizsgálat eddig csak keveset állapított meg. 
Kiderült, hogy Pallerék csütörtökön csirkét 
vágtak, amely péntekre megrothadt s a rot-
hadt csirkét ették meg pénteken vacsorára. 
Szombaton irtózatos gyomorfájás lepte meg 
az egész családot, de ekkor még nem tulaj-
donítottak fontosságot a dolognak. Minthogy 
fájdalmaik vasárnapig egyre erősbödtek, el-
hivatták Fischer Lajos dr. orvost, aki a kö-
zelben levő Teleky-téren lakik. Fischer dr. 
még nem tartotta szükségesnek a mentők ér-
tesítését. Hétfőn aztán a kolera tünetei teljes 
erővel törtek ki a család fölsorolt tagjain. 
Hogy csakugyan ázsiai koleráról van-e szó, 
azt, majd a bakteriológiai vizsgálat fogja el-
dönteni, bár a tiszti főorvos szerint ez több, 
mint bizonyos. 

'K-oleraeseteket jelentenek az ország- egyét) 
részeiből is. í gy zombori jelentés szerint iBáios 
szenttamáson Teluska Rozália ikoleraigyauu® 
tünetek között meghalt, A baJkteorológiai 
vizsgálat, kétségtelemül megállapította az 
ázsiai kolerát. Gyanús tünetek között megibe-
tegedtek még Sas Istvánné, Sóti Gábor, Kar-
nár Piálná, Ábrahám Anna és Titeli Katalin. 

Debrecenből jelentik: Püspökladányban 
kölenaigyanius tünetek között .megbetegedett 
iVíg Gábor tüzérezredheli ,káplár. Hajdú had-
házon is észlelteik koleragyanus esetet, Barta 
(Eszter -munkásasszony 'betegedett meg teg-

Telefon 

515. 

Kizárólag helybeli, hírne-
ves asztalosmesterek által 
készitett, elismert jómmő-
ségíí és bámulatos olcsó 

első kézből csakis az Egyesült 
MOasztalosok Butorraktárában 
(Szeged, Tisza Lajos-kőrút 19. szám 
alatt, Kertész pékkel szemben) kap-
hatók; esetleg részletfizetésre is 


