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Móra Ferenc ünneplése. 
(Saját tudósítónktól.) Abból az alkalomból, 

hogy a Tisza-part, a tanyák, >a magy magyar 
Alföld és a gyermeki el.kek dalo-sMkü poétáját, 
Móra Ferencet az ország egyik legelőkelőbb 
irodalmi társasága tagjai sorába választotta, 
barátai ós tisztelői csütörtök este bankettet ren-
deztek. 

Móra Ferencnek Szegeden sok barátja és 
tisztelője van, mindenki sietett; tehát, hogy he-
lyet kérjem az ünneplők sorában, hogy néhány 
szívből fakadó, közvetlen szóval ismételten biz-
tosítsa szeretetéről, barátságáról. Sugárzó arc-
cal közeledtek Móra Ferenchez a gratulánsok, 
de mintha büszkébbek lennének a szegediek, 
mióta poétájuk Petőfista lett. Az ünnepelt, — 
akinek volna oka büszkének lenni, — egysze-
rűen, kedvesen, szerényen ölelte át jó embereit, 
de az üdvözlőik seihogysem akarták ezt a köz. 
vetlen módot akceptálni: végig büszkék ma-
radtak. Elvégre van is okuk rá, hiszen Móra 
Ferencet, a mi Móránkat tisztelte meg a Petőfi 
társaság. 

Elsőnek dr. Gaól Endre kulturtanácsos 
köszöntötte M az ünnepeltet, önzetlenebb és 
becsületesebb munkával, — mondotta — még 
senki sem jutott dicsőséghez. Egy szívvel és lé-
lekkel mindnyájam óhajtjuk, hogy ugy nekünk, 
mint hazánknak sok dicsőséget szerezzen. 

Utána dr. Kelemen Béla országgyűlési kép-
viselő méltatta Móra Ferenc énedeineit. Élete 
javát itt töltötte — mondta — mi már szegedi-
nek tekintjük. Nemcsak jókívánságot, hanem 
kérelmet is akarok kifejezni. I r ja továbbra is 
andalító müveit, erős hazafias érzéstől áthatott 
költeményeit. Kivárnom, liogy mint eddig ezen-
túl is eredménnyel küzdjön a közjóért. Min-
denki Igaz örömére az Isten sokáig éltesse. 

Ujlaky Antal szerkesztő a szegedi sajtó ne-
vében üdvözölte az ünnepeltet és megemléke-
zett néhány kedves szóban Móra költészetéről. 

Almássy Endre előbb Móra Ferencnek egy 
versét olvasta fel, Üzenet minden házhoz cím-
mel, amelynek „A te fiad iis katona" a refrénje. 
Ezt a verset azért kaptam, hogy holnap egy 
hadikórház estédyén mondjam cl. De azért ol-
vastam fel, hogy ne kelljen sokáig magyaráz-
nom, miért választotta Mórát a Petőfi társaság 
tagjai sorába. Ez az első vers, amelyet Móra 
Ferenc mint a Petőfi társaság tagja irt. Illő, 
hogy itt, az ünmepeltötésén gyönyörködjünk 
első ízben benne. Az ünnepelt távollevő nejét 
és kis leányát éltette. 

Dr. Rósa Izsó Enyedi Lukácsról, Kulinyi 
Zsigmondról és Mikszáth Kálmánról emléke-
zett meg. Ezek egészséges, erős és finom iro-
dalmi szellemét örökölte -Móra Ferenc. 

Dr. Balassa Ármin: A költészet az élet 
szépsége. Aki egy örömteljes pillanatot tud 
szerezni az emberiségnek, az jótevője. A költé-
szet jogcímén ünnepeljük Móra Ferencet. A 
Dugonics-Társaság szépirodalmi osztályának 
nevében üdvözli a költőt. 

Ezután Újlaki Antal szerkesztő dr. Somo-
gyi Szilveszter üdvözlő levelét olvasta fel. A 
polgármestert hivatalos kötelesség szólította a 
fővárosba és igy nem lehetett jelen Móra Fe-
renc ünnepeltetésén. 

Dr. Szalay József főkapitány meleghangú 
szavakban üdvözölte Mórát, majd Móra Fe-
renc állott fel szólásra. Hosszabb beszédben 
köszönte meg az ünnepel te tést, a társaság lel-
kes éljenzésétől m©g-megszakitva. 

Móra Ferenc után Tömörkény István szó-
lalt fel és a Petőfi társaság nevében köszönetet 
mondott 'a megjelenteknek. 

A banketten megjelentek: Dr. Kelemen 
Béla, dr. Szalay József, Taschler Endre, dr. 
Gaól Endre, Wimmer Fülöp, Tóth Mihály, dr. 
Balassa Ármin, Almássy Endre, dr. Torday 
Imre, Valihora István, Tömörkény István, 

Várnay Dezső, Weisz Bódog, Szigyártó Albert, 
Kiss Ferenc, dr. Rósa Izsó, dr. Eisenstein Ja-
kab, Balogh Károly, dr. Pálffy József, Szom-
mer Endre, Lantos Béla, d,r. Dettre János, 
Farkas, Szilárd (Csókáról), Sz. Szigethy Vil-
mos, Kisági Béla, Cserzy Mihály, Bokor Adolf, 
Koszó István Rácz Antal, Dimand Béla, Klein 
Vilmos, Taussig Ármin, Rózsa Béla, Csányi 
Sándor, dr. Pártos Zoltán, dr. Orkonyi Ede, 
Sebestyén Károly, dr. Engel Sándor, Deák 
Dezső, Gracza János, ifjú Endrényi Imre, Soős 
Aladár, Gerle Jenő, dr. Holtzer Gyula, Ujlaky 
Szilárd, dr. Benő István, Fehér Ipoly és még 
számosan, 
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Karácsonyi ünnepségek a kórházakban 
és jótékony egyesületekben. 

— Beteg katonák és szegény ggermekek karácsonya. — 

(Saját tudósítónktól.) A városi kereske-
delmi iskola nagytermében, tartotta meg a 
Felebaráti Szeretet Szövetség csütörtökön 
a karácsonyfa ünnepélyét. A hadbavoniultak 
•gyermekei, — 'némelyiknek az apja már ei 
is esett, — közül kétszázötvenet, láttak 
el meleg puhával, cip ő vél és hoigy s emmiben, 
se legyen az apróságoknak karácsony ünne-
pére' hiányuk, játékot, cukrot is osztottak 
'Szét közöttük. JÓSZÍVŰ úriasszonyok heteken 
ikeresztiiili maguk ültek a varrógéphez, hogy 
a kicsinyek el legyenek látva •ruhákkal. A 
ruháik szabását a harmadik száimu honvéd-
huszárezred szabásza végezte, aikit parancs-
noksága erre ;a munkáira kirendelt. Reök 
Ivánné, Maiina Gyuiáné, Rohr Jakabné, özv. 
Csemovits Agenorné, Juhász fotvánmé, dr. 
Gaál Endréné, Rainer Mór né, Cserép Dániel -
né, Kiss Jánosné és Dobó Arumiislkia azok, a 
kiknek ;az apróságok nagyon sóikat köszön-
hetnék. Jótékony .adományokból sok miniden, 
gyűlt össze, Igy például Szokolovics Szi-
lárdwé tiz kisleányt öltöztetett: fel tetetői-
falpig, finom uj ruhába. Gösslné Sziits Viola 
két gyermeket látott el téli holmivál, Hol-
zer Kálimánnié hat fiúnak adott nemcsak tel-
jes öltönyt, de még télikabátot is. Volt ezen-
kívül még több ajándék öltöny is, cipő és 
más téli hoílmi, ezt a Szövetség vette .a gyer-
mekeknek jótékony adományckból és a bá-
bák i áll i tás j övedetméből. 

A gyerekek meghatót tan állták körül a 
csillogó karácsonyfát, boldogan szorították 
magukhoz ta babát, a csákóit . . . 

A Katolikus Nővédő Egyesület Vailéria-
téri Napközi-Otthonában Várhelyi József 
kanonick, esperes-plébános tartotta az ünne-
pi beszédet. Áh itattat hallgatta ® közönség, a 
miikor a szeretet ünnepéről emlékezett ;meg 
meleg érzéstől áthatott szavaikban a kanonok 
és mikor felem! itette, hogy már a második 
karácsonyt ünnepelik fiaink :a. harctéren1, 
nem maradt szem szárazon. Végezetül a 
gyermekek nevében köszönetet mondott az 
egyes öletnék és a jótékony adakozóknak, a 
kik lehetővé! tették, hogy hatvan ártatlan 
gyermek a boldogságtól sugárzó arccal, áhí-
tattal állja körül a karácsonyfát. A Nővédő 
Egyesület kebelében alakult Patroné-Társa-
ság énekkara egyházi dalokat adott elő, 
ma jd a kicsinyek énekelitek és szavaltak, 
aztán aizi ajándékkiosztásra került a sor. 
Húsz gyermeket teljesen elláttak mindennel, 
Back Bernátné még Ihusz pár cipőt; is küldött 
nekik. A többi gyermekeknek is jutott vagy 
egy télikabát, vagy meleg Ihárászkendő. A 
szeretet-adományokat Koszó Istvánné, Fluck 
Dezsőné, Gárgyán limiréné. Halász Miklós-

áé és Brauswetter Mária O'SZtották szét a 
kicsinyeknek. 

Az ünnepély már véget ért, de a gyere-
kek nem tudták megválni a' karácsonyfától', 
amely alól még mindig került élő valami 
szép és hasznos ajándék. 

a 
A 'Hacteegátö Bizottság, dr. Tóth Lajos 

főtörzsorvos, a szegedi összes katonai kórhá-
zak parancsnokával . együttesen If. hó 23-án 
karácsonyfa-ünnepélyt rendezett, ia lict eg-
es sebesült katonák részére. Az ünnepélyek 
sorozata délután 2 órakor a vasúti intemá-
itiulsban kezdődött, la 'főtörzsoirvots ésl nagyj 
számú érdeklődő jelenlétében. 

A felállított 'kariácfionylía gyönyörű pom-
páhan ragyogott, Több mint 100 gyertya 
égett /rajta. Az összes üvegdiiszt Pauer Ká-
roly aniáv. internátusi igazgató bocsátotta 
rendelkezésre. A iHadisegitő Bizottság elnöke, 
dr. Orkonyi Edémé fáradhatatlan imunkájá-
nak gyümölcsiéiböl, rendelkezésre adott 400 ka-
tona részéire: dohányt, cigarettát, szivairt, pi-, 
pát, aprósütemény t, cukorkákat, diós és má-
kos patkókat. ] 

A mlüsort a tanítóképzői if júsági dalárda 
gondosan betanult énekei vtezeittéik he, Na-
szád)/ tanár szakszerű dirigálása mellett. Ez-
után páter Pacific, alsóvárosi, feremenendi 
hitoktató lendületes és tartalmas buzdító be-
széddel üdvözölte a jelen volt sébesült har-
ccscikat, imielynek megtörténte után az a ján-
dékok kiosztása következett. 

Ajándéktárgyak beszerzéséire adiakoztaik: 
Kővágó Józséifné í20, Vlértes IMiikisa .20, iSzabó 
Sándor 10, Sós A. Antal 10 K.-át. Ezenkívül 
Holtai Jenőmé és Viigih Sándornó az ünnep 
első napján pulyka sülttel és sült tésztával 
lát ják el az összes .betegeket és kórházi sze-
mélyzetet. 

Az ünnepély rendezésiével Kaszó Aranka 
bízatott iineg, ki Bernáteky Kornélné, Pataiky 
Rózsi és Vass Margit közrcimüiködesével iga-
zán szép és elismerésre méltó tevékenységet 
fejtett ki. 

* 

Kedves ünnepség keretében osztotta ki 
a református egyházközség szegény 'tanulói-
nak azokat ;a ruházati cikkeket, amelyeket a 
Szegedi Jótékony Protestáns Nöegyesület 
adományából és a sízeény gyermekek felru-
házását célzó Dombrádi Nagy Clarisse-, Vol-
ker Hugódé- és Szász János-féle alapitvá-
nyclk kamataiból közel ezer korona értékben 

Várak, hadihajók, katonák, 
házak, állatok t e g m o d e r -
n e b b kivitelben kaphatók 

I könyvkereskedésében 

. SZEGED. KáPÍSZ-UtCB9,82. 
m i i s a u . a kiiíiis 


