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impozáns ünnepe 
március 15-én 

incidens a Kossut&sxoborndl 

(A Mmagifarorsz&g munkatársától) Szeged tár-
sadalma szombaton impozáns külsőségek kőzött 
ünnepelt« meg márdus 15-ikét. Minden egyesület, 
Iskola rendezett ünneplést Szombaton reggel a 
város valamennyi templomában istentisztelet volt 
A fogadalmi templomban a misét Breisach Béla 
kanonok celebrálta. A misén megjelent a város, 
•r összes hatóságok, az állami hivatalok vezetői, 
a helyőrség tisztikar», az egyetem tanárt kara és 
még sokan mások. 

Tizenegy órakor kezdődött az ünnepség 

a Klauzál-téren. 
Nagyszámú közönség sorfala között vonultak fel 
« küldöttségek. A város képviseletében megjelent 
dr. Pátfy József, dr. Szabó Géza és dr. Csonka 
Antal, az egyetemet dr. Györffy István képviselte. 
A Himnusz eléneklése után Gander Antal tanár-
jelölt szavalta el a Talpra magyart. Ezután Glóss 
Ferenc polgári iskolai tanárjelölt tartott ünnepi 
beszédet A beszédet incidens zavarta meg, «meny-
nyiben a szónokot a jelenlevő dr. Buőcz Béla 
főkapitányhelyettts figyelmeztette, hogy ne ragad-
latsa el magái. Glósz ugyanis az ifjúságról beszélt. 

— Az ifjúság — mondotta — nem jut szóhoz és 
nincsen ember, aki az ifjúság erőit összefogná. 
Az ifjúság pártokra szakad és politikai szélkakasok 
ugródeszkának használják fel. 

Ezeknél a szavaknál Buócz főkapitányhelyettes 
felszólította a szónokot, hogy ne ragadtassa el 
magát és fejezze be beszédét. Az ifjúság szónoka 
azonban továbbra is folytatta a beszédet, amely-
nek végeztével a főkapitány hozzálépett és szem-
rehányást tett neki, hogy visszaélt az ünnep méltó-
ságával. 

— Március 15-ike az ifjúság finnepe és ezen 
ait mondjuk el, ami az ifinságnak fáj, — vála. 
szólta a tanár jelólt. 

Végh Kálmán szavalata után dr Hunyadi János 
mondotta el beszédét. Ezután érkezett meg 
Csongrád stafétája, Bittó Sándor, koszorút helye-
zett el a Kossuth-szoborra. Ax ünncDélvt a Szó-
zattal fejezték be. 

A Magyar Újságírók Egyesületé* 
tiek szegedi osztálya déli 12 órakor díszközgyűlést 
tartott az AKUE helyiségében, ahol megjelent 
Juhász Gyula is. Az ünnepség szónoka Szigethy 
Vilmos elnök volt, aki a sajtószabadság jelentő-
ségéről beszélt 

A Szeged-Alsóíenyal Gazdasági Egyesület 
a tanyai iskolákkal együtt ülte meg a szabadság 
ünnepét. A diszgyülést Magyar Péter elnök nyi-
totta meg, majd dr Xektch Richárd mondotta 
az ünnepi beszédet. 

A VI. Ker. Polgár! Kör 
«zombaton este ülte meg március 15-ike ünnepét. 
Bartha Mihály elnöki megnyitója után dr. Hattyasi 
Sándor mondott ünnepi beszédet, utána Petrik 
beszélt 

A Turul Szövetség 
a Tisza-szállóban tartott ünnepséget amelyen meg-
jelentek dr. Györffy István, dr. Hainiss Elemér, 
dr .Sxéky Tibor, dr. Kiss Albert, dr. Geley József 
egyetemi tanárok. A Hiszekegy eléneklése után 
dr. Gyurky Gyula kerületi vezér mondotta el az 
ünnepi beszédet. 

Az Alsóvárosi Népkör 
a Katona-féle vendéglőben, nagy közönség jelen-
létében tartott ünnepséget. Az ünnepi szónok Deák 
lános volt. Beszédet mondott még dr. Tóth Imre 
és dr. Hunyadi Vass Gergely. 

A Honszerelet Dalkör 
nz ujszegedi Szent Vince Egyesület házában tar-
totta müssoros emlékünnepélyét. Az ünnepi beszé-
det dr. Hunyadi János mondotta. A műsoron Dézsi 
.lános, Nagy Piroska, Pápai István szerepeltek. 

A Központi Társadalmi Kör 
a Nyári-féle vendéglőben tartotta meg a szabad-
ság ünnepét. Dr. Hajnal István megnyitója után 
firmád Imre, Rádin József, fíádin Ilona, liapovics 
Ilonka szavaltak. 

A Móravárosi Társadalmi Kör 
finnepélyét Gombos András nyitotta meg, majd 
dr. Hunyadi János mondott beszédet.- Utána Varga 
wéza. Kulincsis Mária. Csökáti Ferenc Szalóki 

Géza, Tőrök Gizella, Róisa Andrái, Budai Jan-
csika stb. szerepeltek 

A IL Ker. Függetlenség! Kossuth Kör 
a Bőröcz.vendéglőben rendezte meg az ünnepségét. 
A megnyitó beszédet Erdélyi András mondotta, 
majd Back Lipót méltatta a nap jelentőségét 

A szegedi vasutasok 
ünnepségén dr. Veress Gábor mondott ünnepi be-
szédet, majd Tóth János levente szavalta el a 
Nemzeti dalt. Az ünnepségen a város képvisele. 
tében dr. Tóth Béla főjegyző jelent meg 

A DEFHE 
vasárnap délelőtt 11 órakor matiné keretében ün-
nepelte meg a szabadság ünnepét. Dr. Vldákovits 
Kamill elnöki megnyitója és Szilasstj Gyula sza-
vallata után dr. Menyhárt Gáspár egyetemi tanár 
mondott nagyhatású beszédet. Az Egyetemi Ének-
kar száma után az ünnepség véget ért 

A Felsővárosi Ilfuságl Egyesület 
zsúfolt terem előtt ünnepelt. Magyari Imre ünnepi 
beszédét nivós műsor követte. 

Az Aigner-lelepl Népkör 
az i dén is méltó keretek kőzött ünnepelt. Farkas 
József megnyitója után dr. Sőreghy Mátyás mél-
tatta a nap jelentőségét 

A felsőkereskedelmi iskola 
szép ünnepség keretében áldozott a márciusi na-
pok emlékének. Szakáll László tanár ünnepi be-
széde után Klamár László, Breuer Béla és Nagy 
Zoltán szavaltak. 

A középiskolás protestáns if}uság 
a Kálvin-téri templomban tartott ünnepséget, ame-
lyen Somogyi István mondott elülruát. A magyar 
ifjúság szerepéről Pethő Ernő mondott nagyhatású 
beszédet 

A belvárosi flu népiskola 
ünnepélyét lantos Béla nyitotta meg, az ünnepi 
beszédet Bálint Gyula tanító mondotta. Alkalmi 
költeményeket szavaltak: Buócz Zoltán.PappLászló. 
Böröcz Endre, Merle Ferenc, Pőttinger László, 
Bucsek Győző és Atlasz László tanulók. Az ének-
kar kiváló működése Rózsa Imre tanító érdeme. 

Az Újszeged! Népkör 

lelkes hangulatban ülte meg az évfordulót Az 
ünnepi szónok Hauser Rezső Sándor volt Jeleutő. 
séget kölcsönzött a kór ünnepségéinek az a körül-
mény ls, hogy ezen pecsételte meg az »Ujszegedi 
Polgári Kör«-rel a kiengesztelődést és a megkötött 
barátságot. Az ünnepségen felszólaltak Körmendi/ 
Mátyás, Gombos István és Jároli Géza is, akik 
Újszegednek, mint • nagy város egyetlen üdülő-
helyének teljes mértékben való fejlesztésének szük-
ségességét hangoztatták. 

A szllléri népiskola 
impozánsan ünnepelte meg a szahadságharc 82-ik 
évfordulóját. Az ünnepi beszédet Hertelendv Jenő 
igazgató tartotta. » nap jelentőségét F<*nyó And-
rás tanitó méltatta. Szépen szavaltak Klonga Mik-
lós Kéringer István, Szanka Anua, Rózsa Lajos, 
Molnár Erzsébet, Schwartz Irén és Lakatos György 
tanulók. Az előadott énekeket Alevandrovils Mihály 
tanitó vezette 

A Szegedi Kereskedők Szövetsége 
a fűszerkereskedők egyesületének részvételével tar-
totta meg szombaton este a Lloyd-Társulat he-
lyiségében márciusi ünnepi vacsoráját, amelyen 
a kereskedők igen nagy számban jelentek meg. 
Varga Mihály elnöki megnyitójában vázolta az 
ünnep jelentőséjiét, inehet a magyar kereskedő 
osztály hazafias áhi<attal ünnepel minden eszten-
dőben. Majd felkérte dr. Ker'ész Bélát ünnepi 
beszédének elmondására. Dr. Kertész Béla nem 
lát anachronizmust abban, liogv 1930-ban ünne-
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Sandberg Henriknél. 

peljük IS4S-af, a magyar szabadság megszületésé-
nek, az elnyomó Habsburg-uralom alóli szabad-
ságának ünnepét A Habsburg-kor szellem ma 
még csak történelmi remlnisencla, de a már-
ciusi napok eredményei örök Javakat juttattak • 
nemzetnek. A magyar liberalizmus és demokrácia 
a márciusi nagy napok eredményeiből sarjadtak U. 
Ennek a liberalizmusnak szellemében nagymtyt 
ink és atyáink 1867-től a világháborúig eltelt ered-
ményekben gazdag korszak alatt egy külterjesen 
gazdálkodó kereskedelem, ipar, közlekedés és ál-
talános kultura nélküli kis keleti országból nyu-
gati értelemben vett modern államot alkottak. 
A kereskedőosztátynak a szabadság oly néikülör-
hetlen elem«, miot a levegő oxigénje. A keres-
kedő a szabadság éltalános fogalma alatt a gaz-
dasági szabadságot ls érti. Lerombolását minden 
akadálynak, mely az egyén nemes törekvését, 
munkáját, a kereskedelem és forgalom szabadsá-
gát korlátozza. Jogegyenlőség alatt gazdasági jog-
egyenlőséget is ért. Az állam ne tegyen különb-
séget adózó polgárai között. Ne privüégizáljon 
egyeseket, vagy egyes szövetkezeteket az adózók 
ezreinek filléreivel, ezeknek ellenére és rovására 
A szük vámhatárok kőzött fojtogatott magyar 
kereskedelem levegőért, segítségért kiált Nyissák 
ki a kapukat, a határokat, hogy a szegedi keres-
kedő újból felkeresse nagykikindai és wtnborl 
vevőit. 

Az ünnepi beszéd után Hunyadi János összetar-
tásra hívta fel a márciusi napok hagyományainak 
szellemében a társadalom minden osztályát. Vér-
te« Miksa, Bokor Adolf és Boda Bertalan felszó-
lalásaikban a hazafias magyar kereskedőosztály 
elé tornyosuló uj nagy feladatokról beszéltek, ame-
lyeket a magyar kereskedelem a márciusi hagyo-
mányok szellemében fog megvalósítani. 

Budapesten 
is a szokásos keretek kőzött tartották meg a 
márciusi ünnepet. Ezen a napon fogadta a kor-
mányzó a városok és vármegyék küldöttségét, 
amely átadta a hódoló feliratot. Szegedet a főis-
pán, a polgármester, Back Bernát és Kóstri Ist-
ván képviselték. 

Enyhe Idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban a hőmérséklet magasabb a 
rendesnél, maximuma 15—16 Celsius fok. Az 

idő változóan felhős, csapadék nem volt 

Prognózis: Jobbára felhős, csapadékra hajló, 
enyhe idő. 

Egy színésznő afférja 
egy egyetemi hallgatóval 
(A Délmagyarország munkatársától.) Han-

gos jelenet játszódott le szombaton délután a 
Kass-kávéházban. Egy ismert fiatal színésznő 
haladt lefelé a kávéházba vezető lépcsőn, ami-
kor észrevett egy fiatal egyetemi hallgatót, aki 
a billiárdasztaioknál tartózkodott. Hirtelen in-
dulat fogta el, egy pincérrel magához kérette 
a fiatalembert és tettleg inzultálta, majd fe-
léje dobott egy hirtelen felkapott vizespoharat. 
A fiatalember meglep elten állott a színésznő 
előtt, ma jd sápadtan eltávozott. 

A jelenet előzménye az, hogy az egyetemi 
hallgató tárcát irt egy színésznőről az egyik 
hetilapban. A tárca egyes kitételeit a fiatal 
színésznő magára nézve súlyosan sértőnek ta-
lálta és emiatt hirtelen indulatában tettleg 
ínzultalta a fiatalembert. 

Az egyetemi hallgató a színésznő ellen fel-
jelentést' tett tettleges becsületsértés miatt, 
mig a színésznő a tárca sértő részeiért sajtó 
utján elkövetett becsületsértés elmén pört in-
dít a fiatalember ellen. • 
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Csütörtöktől a Korsó Hoxlban. 
Felvlditdsról barátaink 

e, a G ö r l i c é k 
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