
1*13. toveaiber 20. 

listák körében egyre jobban terjed a -vallás-
felekezet papjai iránt való ellenszenv. 

Sokan a munkásság tagjai közül már 
életükben elrendelik, hogy temetésük pap néli 
kül menjen végbe Ujabban például ilyen-
forma nyilatkozatokat töltenek iki a -mun-
kások: „Öntudatom telj-es tisztaságával ké-
rem, hogy az egyházi ceremónia, halálom 
esetén mellőztessék. -Fölhatalmazom a ma-
gyar-országi szociáldemokrata párt titkársá-
gát, bogy .rendelkezésemmel ellaiikező eset-
bein teljes joggal rendelkezzék -a temetés al-
kalmával." Kelet, névaláírás, tanrak. 

-Egy kiesit bizony szomorú dolog ez. 
Mert a liberális gondo-lkozás erősödésének 
agyiam miirad-m felvilágosodott emiber csak 
örülni tud, az is igaz, bogy a modem erik-ö-l-
csi élet -kódeksaét nem a papok, hanem a tár-
sa-dalom közimeggyőződése állítja össze, — 
mégis tagadhatatlan, hogy a hit -támaszára 
a nép alsóbb osztályának szükségük van. Azt 
pedig naivság le.nine állítani, hogy munkás-
ságunk már olyan értelmiségi fokom v.an, a 
miikor műveltségének -mindent átfogó teljes-
sége -a lélek -egyc-n-sulyát .biztosithatja. 

Sajnos, -nincsen. Mert ha volna, mi len-
nénk az elsőik, akik a pozitív természettuido-
mányos gondolkozás népszerű válását ün/nc-
pelnők. A ténydk azonban .azt -látszanák iga-
zolni, hogy ezeket a jelenségeket .n-eirn a imayii-
kásság értelmi színvonalának emélkedés-e, 
hanem a klérus tagjainak nem ritkán 1 vissza-
út,asi-tó, a következményeket eléggé mag nem 
gondoló magatartása idézi elő. Ez pedig 
egészségtelen -és igen sajnáLatos állapot. 

- A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. 
November havi ülését a hó végén, hariminica-
dikán fogja megtartani a Dugonics-Társa-
ság, amely a tél folyamán Intenzív munka-
programot óhajt lebonyolítani. Ezt az ülést 
már mind-en- valószinüség szerint Lázár 
Cjy'örgy dr. polgármester, a Társaságn-ák 
közszeretetben, ál'ló elnöke -fogja vezetni. Az 
ülés föl-olvasói Móra Ferenc, a kiváló iró, to-
vábbá Balanyi József dr. piarista tanár, mint 
vendég, végül Somlyódy István dr. és Domo-
kos László dr. rendes tagok lesznek. 

— Erzsébet királyné emiékezete. Ma 
volt Erzsébet királyné emlékezetének gyász-
iinmepe. Az évfordulót -ma is kegyelettel ül-
ték meg az egész .országban. Szegeden a tem-
plomokban istentiszte-Letet tartottak, a bn'i-
városi templomban .lefolyt misén a hatáság 
tagj-ai küldöttségilleg megjelentek. Az ,isko-
lákban szünetelt az előadás és a diákok .gyász 
ünnepségek keretében emlékeztek -meg az év-
fordulóról: 

A városi fiu és női felsőkereskedelmi is-
kola önképzőköre ma délel-őtt 11 órak-or nia-gy 
és -diszes közönség jelenlétében Erzsébet ün-
nepélyt rendezett az alábbi imras-orra-l: 1. Hul-
lassatok köninyet, énekelte a i vegyes-kar. 2. 
Megnyitó beszédét /mondott Kováts Józm? 
dr., az önképző/kör vezető tan-ára. 3. Gyász-
ének, énekelte a vegyesikar. 4. Ünnepi felol-
vasást tartott Nónay Márta -köz. oszt. tan-nlé. 
5. A gödöllői erdő, Pósa Lajostól, szavalta if.i. 
Szabó Margit, .alsó ászt. tanraló. 6. Chopin: 
Marehe ínnehre. Hegedűn játszotta Taschner 
Jenő felső oszt. tanuló, zongorán ki-sérte Ma-
gán Lili alsó oszt. tamilé. 7. „Erzsébet". Vá-
T-aidd Antaltól, előa-dta Dús Miklós köz. .oszt. 
tanraló. 8. Erzsébet emlékezete. IMeLodnáma, 
szavalta Bokor Endre felsiő -o-szt. ta-uuló, zon-
gorán kísérte Solty -Erzsébet köz. oszt. tanra-
ló. 9. Himnusz, énekelte a vegyasikar. — A 
szegedi áll. felső .kereskedelmi iskola ünnep-
sége a következőkép Ifal-y-t le: 1. Himnusz, 
előadta, .az ifj. -dalos/kör. 2. Glóriás asszo-
nyunk, Makai Emiltől, szavalta Szász Má-
tyás. 3. P. Mamsch: Szerenád, hegedűn elő-
adta Bőhm Pál, zongorán kísérte Hegedűs 
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Berta. 4. Ünnepi beszéd, tartotta Tóth István-
dr. tanár. 5. Mozart: A ve ve r-um corp-us, elő-
adta: Kakuszy Antal (I. heg.), Pollák Jenő 
(II. h-eg.'), Wessel Oszkár (viola), Kulisich 
Pál (celio), zongorán: Kertész Laj-os. 6. Nagy-
asszonyiLn/k halva, Torkos Lászlótól, szavalta 
Dalia Gyul-a 7. Chopin: iGyászin-draló, zongo-
rán előadta: Kovács Ibolyka.— A II. ker. 
Madáeh-utcai állami polgári fiúiskola Erzsé-
beLgyászümnepségének sorrendje volt: 1. 
Himinrasz, előadta az if júság énekkara 2. Éji 
Látogatás, Ba-dió Antaltól, szavalta Utrata 
Gyula IV. .oszt. tan. 3. Temetés, Sas Edétől, 
szavalta Gönczi József IV. A) oszt. tanuló. 
4. Klész Károly: Gyászének, -énekelte az ifjú-
ság énekkara 4 szólamban. 5. Alkalmi beszéd; 
mondotta. Kengyel János -tanár. 6. Szózat, 
énekelte az if júság énekkara. — A Szegedi 
Kereskedők Egyesülete -Deák Intern átrasá-
nak „Dugonics" önképzőköre lEnz-sébet ki-
rályné névnapja alkalmából gyászünnepélyt 
tartott ,a. következő számokkal: 1. Himnusz, 
énekelte az internátus énekkara -és kisérte az 
internátus zenekara. 2. Emlékezés, tartotta 
Gréczy István i f j . ©lmok. 3. Éj i látogatás: 
Ba dó Antaltól; -szavalta Földes László. 4. ,Le-
hullott ,a rezgőnyárfa" . . . játszotta az inté-
zet zenekara. 5. „A -legjobb királyné" irta -és 
felolvasta Mózes Jenő. 6. ,A gödöllői erdő" 
Pésa Lajostól, szavalta Gréczy I-stván. 7. Szó-
zat, énekelte az intézet énekkara, kísérte ,az 
intézet zenekara. 

— Nem ad kedvezményt a tanács a 
munkásoknak. A novemberi közgyűlés pro-
gramján a szegedi szervezett -miunkásságmak 
egy érdekes kérelme szerepel -majd Szmol-
lény Nándor törvényhatósági bizottsági tag 
indítványa kapcsán. A Munkás Otthon veze-
tősége -néhány hét előtt -beadványt intézett 
a tanácshoz, amelyben kedvezményes füridŐ-
j egyeket ikért ,a munkások -részére valamelyik 
hétköznap .este 6 és 7 óra és vasárnap dél-
előtt 7 és 1 óra között. A kérelmet Varga 
Ferenc pártti tkár azzal indokolta, hogy a 
munkások csak este -járhatnak fürdőbe, .a 
városi gőzfürdőit azonban, nyáron hét órakor, 
télen már délután öt órakor bezárják. Ad 
-ugyan a város kedvezményt a -közönségnek, 
de csak szerdán és szombaton, olyan időben, 
amikor ,a munkások -nem vehetik hasznát. A 
tanács a munkások kórelmére kissé különös 
választ adott. A -kérelmet elutasította és ezt 
azzal indokolta főképen, hogy a mrankások 
esti fürdése ,a -f-ürdő takarítását és .a szellőz-
tetését akadályozná. Természetes, hogy ez az 
indokolás elégedetlenséget keltett a munkás-
ság körében-, -annál is inkább, mert hiszen a 
városi gőzfürdő olyan közegészségügyi -in-
tézmény, amit amikor csak lehetséges, mind-
jobban hozzáférhetővé kell tenni .a közönség-
nek. Pusztán komfort-kérdés csak, hogy a 
városi gőzfürdőt télen -példáral már öt árakor 
bezárják, holott a Wagner-.fürdő este nyolc 
óráig is a közönség rendelkezésére ái-1. Kí-
vánatos, bogy a -közgyűlés, mojid lia az az 
ügy elébe ikerül, ne áldozza föl a munkás-
ság egészségügyi érdekeit holmi c.siip-csup 
komfort-kérdéseknek. 

— Gál Jenő dr. előadása Szegeden. 
Rendkívüli érdeklődésre tartihat számot az az 
eiöadás, melyet a Társadalomtudományi 
Társaság folyó hó 23-án, vasárnap délután 
rendez. Gál J-enő dr. ügyvéd, az isimert fő-
városi kriiminálista -fogja megjegyzéseit .el-
mondani az esküdtszéki és sajtóreformról. 
Az érd-em-es társaság, mely a közvélemény 
iegaktuálisabb -kérdéseinek ébrentartása te-
kintetéiben- fáradhatatlannak mutatkozik, 
csak a mina-p hozt'a Szegedre Ágoston Pé-
ter dr.-t és már a legközelebbi vasárnapon 
ismét nagy horderejű -problémák tudomá-
nyos fejtegetéséről gondoskodik. Az előadás 

1 

vasárnap délután öt órakor a városháza köz-
gyűlési ter-mlében lesz. A hely kérdése any-
ujával érdekesebb., mert épen .a n-apokban 
járta be a sajtót az a mindenképen vissza-
tetszést keltő híradás, Ihogy a város ható-
sága jövőben nem íogj'a a közgyűlési ter-
met fölolvasások céljaira átengedni. Erre a 
hirre ma rácáfolt Bokor Pál polgármester-
helyettes, ki a- Társa dalom tudományi Tár-
saságnak nála megjelent vezetőinek a leg-
nagyobb készséggel bocsátotta rendelkezés-
re a közgyűlési tenmet. 

— A cserkész-őrszem bizottságárak 
értekezlete. Ma délután 6 órakor az Országos 
Cserkész Őrszem helyi bizottsága értekezle-
tet tartott a városháza bizottsági termiéiben. 
Az ülést Szele Róbert dr. elnök /nyitotta meg; 
üdvözölte az értekezletet és -felkérte Ditrói 
Nándor dr. ügyvezető elnököt, hogy előter-
jesztéseit tegye rnege. Ditrói beszámolt a bi-
zottság eddigi anuinkájáról. Jelezte, lrogy -a. 
bizottság két intézet kiküldötteinek -kivéte-
lével -megala-kralt, Az ügy kezdeményezéséhez 
szükséges összeget gyűjtés útiján, az egyes 
pénzintézetektől ós a várostól szerzik -meg, 
amelytől helyiséget is kérnek. SzeLe Bábért 
dr. az anyagi kérdés megoldására vonatko-
zólag indítványozta, hogy a kormány és a 
város segítségét kell igénybe venni, nehogy 
a kezdeményezés munkálatai emiatt akadá-
lyoztassanak. Az -ügyvezető .elnök ezmtáu 
folytatta előterjesztését, amely szeriint az id-er 
programul a télen korcsolyázás, hetenként I 
—2 órai menetelés, az első segélynyújtás és 
a tűzoltás megtanulása van kitüzrve. Maj d a 
csapatok kiképzőinek megállapitására 'került 
a sor; ezeknek a ki jelölését a tisztikar -fogja 
megejteni. Ezután az értekezlet véget ért. 

— Nem telik több papra. A rö»zkeiek-
nek nagy -most az ő 'elkeseredésük. A miult 
évben, szép templomot építettek Rösszkén a 
város költségén, mert Röszikének néni volt 
temploma s a papok csak havonként egy-
szer misézték sátor a'latt. A halottakat pe-
dig beszentelés 'végett mindig Szegedre kel-
lett szállítani. Nagyon- örültek hát a röszr 
keiek, amikor fölépült a templom, de egy-
szerre csak azt v-ettélk észre, hogy a tem-
plomhoz nincs pap. Sőt ahogy a templom 
elkészült, az alsóvárosi barátok, akik addig 
legalább havonkmt misét tartottak, /minden 
egyházi funkciót megtagadtak. Azt akarták 
ezzel elérni, hogy a város a röszkeiek .ré-
szére egy küMpláni állást szervezzen. A vá-
ros azonban ugy látszik, .már megelégelte a 
kegyuraságával járó kiadásokat és kijelen-
tette, hogy ne/m telik papra, elég szép volt 
tőle, hogy föl-épittette a templomot, gondoz-
zák az dstenházát most azok, ak-ik azelőtt a 
szabad' ég alatt is beérték dicsérni az Urat. 
A város és a ferencrendi barátok közt tá-
madt ellentéteket ,persze most a röszkeiek 
•sinylik, akiknek hiába áll a templomuk, ha 
nincs benne pap. Elkeseredésükben- szerdán 
délelőtt bejöttek Szegedre deputációzni. Föl-
keresték Rózsa Vince törvényhatósági -bi-
zottsági tag vezetésével Bokor Pál helyettes-
polgármestert, majd Gaál En-dire dr. taná-
csost, akiket azzal fenyegették meg, hogy 
ha a papok továbbra is ilyen közönyösen ve-
szik a röszkeiek hitéletét és nem törődnek 
-vele, hogy pap nélkül zárva áll a templom, 
.még arra is -képesek, hogy elhagyják a hitü-
ket. A helyettes-polgármester és a tanácsos 
határozott Ígéretet nem tettek -még ezek 
után s-em, -mindössze annyit mondtak, hogy 
/majd1 a röszkei plébánia , átszervezésével 
•kapcsolatban tárgyalják a küldöttség kérel-


