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Jnnius 29-én lesz az idén 
a gyermeknap. 

A Gyermekvédő l i g a minden esztendőben 
rendez egy gyermeknapot Szegeden is, ahol 
•az ügy szociális fontosságának Ás humánus 
céljának megfelelően az erkölcsi sikeren, ki-
vül az anyagi eredmény sem szokott, elma-
radni. Az idei gyermeiknap megtartását a 
belügyminiszter kezdeményezésére a város 
főispánja: dr. Kelemén Béla vette a kezébe, 
aki hétfő délutánra a Kass-vigadó éttermébe 
invitálta meg ta' város társadalmának szá-
mottevő és tényező hölgyeit és íérfiait, hogy 
megbeszélje azokat & teendőket, amik a gyer-
meknap ikivánatos anyagi sikerét biztosítja. 

Szokatlanul nagy számban jelentek meg 
a meghívottak, akiket a, vendéglátó főispán 
meleg szavakkal [köszöntött, majd hangoz-
ta t ta azokat a tennivalókat, amik a gyermek-
nap várható sikerének elengedhetetlen köve-
telményei és rámutatott a r r a a válóságra, 
hogy a gyermeknap rendezése nemcsak, a 
nemzeti politikát szolgáló cselekedet, hanem 
[emberbaráti kötelesség is, különösen most, a 
háború negyedik esztendejének a vé-
gén, amikor a hadiárvák minden istápolás-
ra érdemes ügyéről is szó van. 

Az értekezlet nagy tetszéssel fogadta a 
főispán lelkes szavait, amik után a város pol-
gármestere: dr. Somogyi Szilveszter aján-
lotta fel a főispának a város legteljesebb tá-
mogatását és hangot, adott annak az ismert 
ténynek, hogy a város polgársága minden 
időben kötelességének tar tot ta a jótékonyság 
•oltárán meghozni a maga köteles áldozatát. 

Az értekezleten elhatározták, hogy a 
gyermeknapot Péter-Pál napján, junius 29-én 
tar t ják meg a Széchenyi-téren és a Gedóban. 
A gyermeknap rendezésének élére a főispánt, 
a polgármestert és báré Gerliczy Félixet, a 
nejükkel egyíütt választották meg. A rende-
zés irányelvei a tavalyihoz hasonlók lesznek 
és a rendezés munkájában az összes szegedi 
mőegyesületek vesznek részt. Az értekezleten 
kijelölték azokat a hölgyeket, akik az egyes 
egyesületek részéről a rendezőJbÍ7X>ttság mun-
káját mgosztják. A Jótékony Nőegylet részé-
ről: Fluck Dezsőné, Gárgyán Imréné, dr. 
Kószó lstvánné, az Izraelita Nőegylet részé-
ről: Biedl Adolfné, Holtzer Jakaíbné, Kiss 
Mérné, a Felebaráti szeretet szövetség részé-
ről: Merínyey Lászlóné, Reöck Ivánné, Szász 
Erhőnó, a Vereskereszt részéről: Benedikt Fe-
rencné, Halász iMiblósné, Vajda Manónó, a 
Protestáns Nőegylet részéről: Nagy Aladárné, 
Wöber Györgyné, a Feminista /Egyesület ré-
széről: Engel Lajosné, Pongrácz Albertné, 
dr. Turcsányi Imréné. Ezután kijelölték azo-
kat, akik az urnáknál és a különféle sátraknál 
lesznek hivatva a gyermeknap sikerét előmoz-
dítani, vég'ül pedig elhatározták, hogy a Kor-
zó-mozi igazgatóságát és a Belvárosi kabaré 
igazgatóját, Tamás Bezsőt felkérik szórakoz-
tató előadások tartására. 

Az értekezleten megnyilvánult hangulat 
ós készség oda enged következtetni, hogy 
nagyarányú lesz az idei gyermeknap és min-
denki a r ra törekszik, hogy az istenes célnak 
(megfelelően jelentkezzék a biztosra vett 
anyagi siker. 

— A külügyminiszter berlini utazása. 
Bécsből jelentik: Gróf Burián külügyminisz-
ter junius 10-én fog Berlinbe utazni, hogy 
ott a kancellárral tanácskozzék a két szövet-
séges hatalom között függőben levő kérdé-
sekről. Végleges döntéshez az egyes kérdé-
sekben nem fognak jutni, .minthogy az össze-
függő kéTtléstörnegek/hez szükséges előzetes 
munka az anyag nagyságánál fogva ez idő-
pontban sem 'Berlinben, sem nálunk nem fe-

leződhetett még be. A tárgyalások valószí-

nűen hamarosan végérvényes eredményhez 
fognak vezetni. 

— Közős miniszteri értekezlet Bécsben. 
Bécsből jelentik: Vasárnap fontos tanácsko-
zások voltak Bedében, lameáyen Wekerle 
Sándor miniszterelnök, Popovics és báró Wim-
mer pénzügyminiszterek, gróf Burián külügy-
miniszter, iSeidler osztrák miniszterelnök és 
Stöger-Steiner hadügyminiszter vettek részt 
A tanácskozásokon a lengyel kérdés megoldá-
sáról, a délszláv kérdésről és a delegációk üsz-
szehivásáról volt szó. Határozatokat nem hoz-
tak. A lengyel kérdésben gróf Burián [kül-
ügyminiszter HertUng birodalmi kancellárral 
szemben az ausztro-lengyel megoldást fogja 
ajánani . 

— Serényi é s Wind í schgrae tz Bécsben. 
Budapestről telefonálja tudósítónk; Gróf 
Serényi Béla és herceg WiiMischgüaetz La-
jos a hétfő éjjeli személyvonattal Bécsbe 
utaztak, ahol kedden az élelmezési tárgya-
lásokon vesznek részt. 

—• Kitüntetések. A király Horváth Gyula 
46. gyalogezredbeli őrnagynak a katonai ér-
demkereszt 3. osztályát a kadiékitménnyei és 
a kardokkal adományozta. Dr. Gerber Hugó 
segédorvosnak, Hallinger Péternek ós Kom-
íóssy Károlynak az 5. aépföHkélő parancsnok-
ságnál, az ellenséggel szemben tanúsított, vi-
téz magatartásuk elismeréséül a legfelső di-
csérő elismerés — a kardok egyidejű adomá-
nyozása mellett —- tudtul adatott. Kotlecz Il-
lés és Máder János jjépfátkelőket a bronz vi-
tézségi éremmel tüntették, ki. 

— Magyar min sz tereó bécsi ú t ja . Buda-
pestről jelentik: Wekerle Sándor miniszter-
elnök hétfőn, reggel Bécsből visszaérkezett 
Budapestre. Báró Szurmay Sándor honvé-
delmi miniszter Bécsibe utazott, hogy tanács-
kozásokat folytasson' a tárcája körébe eső 
ügyekről. — Popovics Sándor pénzügyminisz-
ter, aki szombaton és vasárnap Bécsben Wim-
mer báró osztrák pénzügyminiszterrel tanács-
kozásokat folytatott, hétfőn visszaérkezett 
Budapestre. 

— Bárrt Szurmay nemesi előneve. A 
király báró (Szurmay Sándor honvédelmi mi-
niszternek, valamint törvényes utódainak 
magyar bárói méltóságuknak épségben tar-
tása mellett az „Uzsdki" előnevet díjmente-
sen adományozta. 

Tömörkény István sirlánil. Kegyeletes, 
szép ünnepély folyt le vasárnap délután a bel-
városi temetőben Tömörkény István elhunyt 
iró sírjánál. Baráta i és tisztelői közül mint-
egy harmincan, akik a tréfás elnevezésű Cs. 
és Kir . Köztársaság cége alat t tar tanak fenn 
egymás között szorosabb kapcsolatot, hatal-
mas koszorút helyeztek volt „fejedelmük" 
virágos s í r jára , magas színvonalú műsor ke-
retében. A beszédek minden sora telve volt 
azzal a benső érzéssel és lassan halványodó 
nagy szeretettel, mellyel Tömörkény egyénisé-
gét körülrajongták barátai, mig élt s amely 
ma már lasankint kegyeletté "olvad a nemzet 
felejthetetlen halott ja iránt. Az első beszédet 
Várossy Gyula mondta el, az ő megkapóan 
szines, forró lírájával, mely érthető nagy ha-
tást váltott ;ki a megihletett lalkekből. Utána 
Móra [Ferenc gyönyörködtette bájos költésze-
tével a jelenlevőket, aki ez alkalomra i r t ver-
sében pajzánkodott szelid napsugárként a 
szótlanul eltávozott „elnök ur"-ral. Végül Al-
mássy Endre olvasta fel nagy hatással Cserzy 
Mihály emlékbeszédét, melyet lapunk tárca-
rovatában közlün/k. Az ünnepélyt nagyszámú 
közönség hallgatta végig. 

— Választójogi nagygyűlés Szegeden. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A szer-
vezett munkások körében egyre' nagyobb el-
keseredéssel veszik a választójogi bizott-
ságnak ama határozatait, ámelyek teljesen 
•megváltoztatják azt a törvényjavaslatot, a 
melyet Vázsonyi Vilmos a választójogról be-
terjesztett. Legközelebb a fővárosban több 

nagyobb gyűlés lesz, de a vidéki városokba* 
már vasárnap 9-én megkezdődnek a gyűlé-
sek. Egyelőre Szeged, Arad, Debrecen, Ko-
lozsvár, Győr és. -Miskolc jelentették -be. 
hogy választójogi tűntetőgyülés lesz. Az ösz-
szes vidéki gyűlésekre a szociáldemokraták 
vezetősége előadót küld. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Vinczr 
László felmérési gyakornokot a szegedi ma-
gyal- királyi -10. felmérési felügylőségn/1 Ica-
taszteri mérnökségeddé nevezte ki. 

— A Nővédő Egyesület népünnepélye . 
Szép és népes, anyagi és erkölcsi tekintetek 
ben egyaránt fényes s ikerű népünnepélyt 
rendezett vasárnap a szegedi "Katholikus 
NővédőHEgyesület napközi otthona javára.' A 
népünnepély több -mint 10,000 koronát jövedel-
mezett-a nemes célra., de emellett nagyszerű 
szórakozásokat nyújtott a szórakozásra vá-
gyó közönségnek, amely a késő esti órákban, 
-távozott csak a íGedóLféle kerthelyiségb®. 
ahol a népünnepélyt tartották. 

— Helyreigazítás. A „Szeged és Vidéke" 
hétfő délutáni számában- dr. Bakisza Ármin ur. 
a lap főszerkesztője, nyilvános köszönettel 
nyugtázza „lekötelező előzékenységemet", a 
mellyel hozzájárultam ahhoz, hogv Berezeg 
István állását nála már a mai nappal elfoglal-
hassa. Nem szeretem, ha olyan érdemet tu-
lajdonítanak nekem, amely nem illet meg* 
De — tudtomon és akaratomon kivül — 
nyilvánosságra kerülvén az ügy, mindenki, 
bizonyára Balassa főszerkesztő ur is méltá-
nyolni fogja, ha — közérdekből is — néhány 
szóval tisztázjrü kívánom „Vköífelező előzé-
kenységemet". A kollektív szerződés, ame-
lyet most már a Dugonics-nyomda is aláirt, 
csak a kiadó beleegyezésével engedi meg a 
helycserét. Balassa főszerkesztő ur tehát 
akkor lett volna köteles az én beleegyezé-
semet kérni, amikor tárgyalásba bocsájtko-
zott Herczeggel. Herczeg István nekem csak 
a már megtörtént elszerződését jelentette be 
és igy engem olyan tények elé állított, hogy 
vagy a kollektív szerződésben biztosított 
azon jogomhoz ragaszkodjam, hogv őt ma-
radásra kényszerítsem, amiből rám termé-
szetesen csak kár háramlott volna, vagy 
Herczeg ur további működéséről ,lekötelező 
előzékenységgel" lemondjak. Várna.y Dezső. 

— A szegedi magántisztviselők és keres-
kedelmi alkalmazottak szervezkedése. A 
Magán tisztviseők és Kereskedelmi alkalma-
zottak Országos Szövetségének szegedi fiókja, 
vasárnap délelőtt ta r to t ta alakuló (közgyűlé-
sét a városháza közgyűlési termében. Schna-
bel Mór elnökölt, majd fölkérésére dr. Szer-
dahelyi Sándor ismertette a napirendet. A lel-
kes beszédet, amely hangoztatta a szervezett-
ség -különös súlyát és fontoságát, nagy tet-
széssel fogadták és kimondták a szegedi fiák 
megalakulását. (Ezután megválasztották el-
nöknek dr. Holló Jenőt, alelnöknefk Herényi 
Árpádot és Kárpáti Józsefet Tifíkár Schnábet 
Mór lett, a jegyzői tisztet pedig Szűcs Lajos 
tölts be. Megválasztottak pénztárnoknak Kö-
rösi Jenőt és háznagynak Machner Frigyest . 
Dr. Holló Jenő a választások után megkö-
szönte a bizalmat, majd fölhívta a hatóság 
figyelmét arra , hogy vasárnaponkint, (Szege-
den az összes magánirodákhan dolgoztatnak 
és igy kijátszók a vasárnapi munkaszünetrői 
szóló törvényt. Utána a szegedi szociáldomo-
jkrata párt nevében. FürtQS Sándor, t i tkár üd-
vözölte az u j szervezetet, amelynek alakuló 
közgyűlése ezzel véget ért . 

— Az első török hadikölcsön. A háború 
negyedik esztendejének végén kiboesájtották 
az első, török hadikölcsönt is. Aláirása május 
elsején kezdődött és a fővárosiban egy hóna-
pig tartott , mig a vidékem, két hónapig tar t . 
Az eredmény eddig 6.500,000 török fotnt, noha 


