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termelni lehet. A' vám felemelésből és a cukor 

Áremelkedéséből a cukorgyárak semmi jöve-

delemtöbblethez nem Jutnak, mert az áremel-

kedésből befolyó többletet külön kötelesek ke-

zelni és ennek elszámolását és felhasználását 

a pénzügyminisztérium a legszigorúbban 

fogja e l lenőr izn i 

Nehézségek a töltési munkálatok 
folytatása előtt 

Ezen a héten már nem dolgozhatnak a munkanélküliek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg 

irta a Délmagyarország, hogy a mérnöki hi- í 

vatal az árterületi bányák elvesztése után 

u j abb földbányák után kutatott és ezek segít-

ségével k ivánja biztosítani a félbeszakadt töl-

tési munkálatok folytatásának, Illetve a mun-

kanélkül iek foglalkoztatásának lehetőségét. Al-

kalmas fö ldbányának látszott a rókusi állo-

más mögött elterülő agyagos terület, amelyhői 

téglagyártás céljaira má r termeltek főidet, de 

amelyből m í g legalább negyvenezr köbmé-

ter agyagos földanyag bányászható ki. Ez a 

földmennyiség elegendő lenne a Mars-tér fel-

töltésére, tehát mindadd ig biztosítaná a töl-

tési munkálatok folytonosságát amig az árte-

reken nyitott fö ldbányákról le nem vonul a 

megáradt Tisza vize. Kiderült azonban, hogy 

ez a földbánya csak térképen van meg, illetve 

csak a térkép szerint használható, a valóság-

ban teljesen értéktelen. A környékén meg-

duzzadt vízállásokról erre ls átszivárgott a 

viz és az egész agyagos területet valóságos 

ingovánnyá változtatta, Ilyen körülmények 

kőzött pedig gondolni sem lehet földbányá-

szásra. 

Ezekután m á r csak az a töltés áll a mér-

nöki hivatal rendeltetésére, amely a Tisza 

vizétől védelmezte régebben a várost, de amely 

az u jabb védőmüvek elkészítése után feles-

legessé vált és jelenleg rendeltetés nélkül hú-

zódik a rendezőpályaudvartól a szabadkai mü-

utig. A mérnöki hivatal meg is kezdte a régi 

töltés elhordására vonatkozó tervezet kidol-

gozását és valószínű, hogy a jövő héten meg-

kezdhetik a töltés földjének elkuMkolását a 

szükségmunkások. A helyzet ugy alakult, hogy 

ezen a héten már nem foglalkoztathatja a 

város a munkanélkülieket és mivel az agyagos 

bánya nem használható, a jövfí héten is csak 

redukált számban veszik föl a töltési mun-

kálatokhoz a munkásokat. 

Szeged ünnepe március 15-én 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Verőfényes tavaszi napon, impozáns keretek között 
ünnepelte meg Szeged március 15-ikét. A társa-
dalom minden rétege megmozdult, hogy méltó 
keretek kőzött áldozhasson 1848 emlékének. Az 
ünneplések már szombaton este megkezdődtek. 
Vasárnap reggel az összes felekezetek templomai-
ban Istentiszteletet tartottak a hatóságok, társa-
dalmi egyesületek éa hivatalok kiküldötteinek rész-
vételével. 

A fogadalmi templomban 

ax ünnepélyes szentmisét Várhelyi József prelá-
tus mondotta fényes papi segédlettel. A várost dr. 
Pálfy József polgármesterhelyettes és dr. Szabó 
Géza képviselték. 

A református templomban 

délelőtt 10 érakor kezdődött a i ünnepi istentiszte-
let, amelyen Bakó László lelkész szolgált és mon-
dott beszédet. 

A zsidó templomban 

a templomi énekkar énekszáma után dr. Frankéi 
Jenő rabbi mondott nagyhatású ünnepi beszé-
det, amelynek végén a közönség a Himnuszt és 
a Kosspth-nótát énekelte. 

A hivatalos ünnepség 
a Klauzál-téri Kossuth szobor előtt zajlott le. A 
tavaszi nap ezrekre menő tömeget csalt kl az 
uccára, a szobor környéke feketéllett az ember-
tömegtől. A szobor talapzata előtt helyezkedtek el 
a hivatalos résztvevők, a levente ós egyetemi szá-
zadok. A Himnusz eléneklése után Acsay Rezső 
szavalta el a Talpra magyart, majd az egyetemi 
ifjúság nevében Soóky András orvostanhallgató 
méltatta a nap jelentőségét. Az ünnepi beszédet, 
I ázár fstván egyetemi hallgató szavalata után, 
dr. vitéz Gárgván Imre mondotta. 

Az egyetemi ifjúság 

Bethlen Gábor Köre 

a református templomban ünnepelt. Dr. Buday 
Árpád professzor mondott ünnepi beszédet, majd 
Bakó László református lelkész és Tomorl Vilma 
egyetemi hallgatónő beszélt. Buday Viola és Baji 
László joghallgató szavalt ezután nagy sikerrel. 

A szociáldemokrata párt 
s Munkásotthon nagytermében rendezett jól si-
került ünnepséget. A közönség zsúfolásig megtöl-
tötte a termet. A programot Ady: »Felszállott a 
pávát cimü verse nyitotta meg, amelyet a mun-
kások szavalókórusa adott elő nagy sikerrel. OleJ-
nvik Jézsef mondott nagyhatású beszédet már-
cius 15. jelentőségéről. Beszédében többek között 
ezeket mondotta: 

— A 48-as forradalmi alkotmány bevezető sző-
pege igy szól: Szabadság, Egyenlőség, Testvért-

Gazdák, hizlaldák, 
gazdasáiok figyel-

mébe! 
Mielőtt szükségletét fedezné: 

Szójadara 
F ö l d i d i ó 
Répaszelet 
és egyéb mindennemű erőla'arménybon, 

kérjen árajánlatot WsilBéla 
J a k o b e r a Cle W i en képv i se lő je 

S z e g e d ^ 

i Horváth Mihály u. 9 . , I. em . 

»ég.. . A forradalom követelése volt a cenzúra 
megszüntetése, a jogegyenlőség és a sajtószabad-
ság. . . Nem valósultak meg azok az eszmék, "me-
lyeket a 48-as szabadságharc képviselt, mert még 
ma Is kereshetjük a Jogegyenlőséget, a sajtósza-
badságot és as esküdtszéket és nincs meg a mind-
két nemre kiterjesztett titkos választójog sem. . . 

A műsor többi részét a siavalókórus, a dalárda 
és az énekkar számai töltötték ki. 

Iskolai ünnepségek 
A szegedi iskolák is kivették részüket ai ünnep-

lésből. A Szent Erzsébet leány líceumban az ün-
nepi beszédet Vozáry Miklós igazgató mondotta, 
Pákozdv Sarolta az ifjúsághoz beszélt. A műso-
ron Máthé Jolán, Holló Kató, Pállk Mária, Gtrth 
Irén, Klacské Erna és Karig Sarolta szerepeltek. 

A szegedi tanítóképző Intézet .Petőfi Sáándor. 
önképzőköre ünnepélyén Kiss Árpád, Bátka Gyula 
és Hegedűs Kálmán szerepeltek. 

A MIEFHOE délmagyarországi csoportja dél-
előtt 10 órakor a zsidó hitközség dísztermében 
tartott Jól sikerült ünnepélyt. A Hiszekegy el-
éneklése után Nagy György szavalt, majd dr. 
Sctiworti Béla mondott hatásos ünnepi beszédet 
Dlamant Béla, Szamek György, Adorján István 
és Felekl László zeneszámokkal járultak hozzá az 
ünnepély sikeréhez. 

A Baross Gábor főreáliskola ünnepélyét nagy-
számú közönség jelenlétében ünnepelte meg. Az 
ünnepélyt a Hiszekeggyel nyitották meg, majd 
Pleplár L. szavalta el a .Talpra magyar«-t. Auer 
Gy. hegedűn Játszott Tóbiás Lóránd zongoraklsé-
rete mellett. Weller Károly karnagy vezényletével 
kuruc dalokat adott elő az énekkar és ezalka-
lommal szerepelt első ízben a reáliskola vonós-
négyese: Takács, Bója, Tarraszovits, Vargyas ösz-
szeállitásban. Bacsó szavalata után Klekner Péter, 
az önképzőkör ifjúsági elnöke mondott beszédet, 
végül Schláth Antal olvasott fel. 

A belvárosi ttu népiskola nagy érdeklődés mel-
lett tartotta meg szabadságünnepét. Az ünnepélyt 
Lantos Béla felügyelő-igazgató nyitotta meg, sza-
valtak: Bózsó József, Pöttinger László, Láng 
László, László Gyűla, Fazekas Endre, Horváth 
Kázmér. Szabó Gyula, Nagy István, Kovács Ist-
ván^ Sipos Miklós, Tétsy László, Popper Péter, 
Holló János és Rakonczav János tanulók. Az ün-
nepi beszédet SchllUnger József tanító tartotta. Az 
iskola énekkara Rózsa Imre tanitó vezetésével 
alkalmi énekeket énekelt. 

A városi női iparostanonciskola ünnepélyén sze-
repeltek: Ambrus Rózsi, Bozóky Ilona, Balla 
Erzsi, Kiss Rózsi, Papp Jolán, Börcsök Etel, Né-
meth Mária, Ördög Mária és Horváth Hona. 

A Somogyi-telepi népiskola ünnepségén Lázy 

Hona tanitÓDŐ mondott beszédet 

j i rotannátoa áa « w # U k u a fcflYjutfrW 

mi lók vasárnap délután 4 órakor az evangélikus 
templomban tartottak ünnepséget. 

A mára városi elemi is szép ünnepélyt rendezett 
délután az Iskola tornatermében. 

A szfHérl népiskolában Impozáns keretek kö-
zött tartptták meg a márciusi ünnepet Az ünne-
pélyt Hertelendy Jenő igazgató nyitotta meg. Ha-
tásosan szavaltak Pördi Ida, Bárkányi Andor, 
Ökrös .Anna. Magyart Margit, Faragó Sz. Mihály 
Alexandrovlts Mihály, Kiss Anna, Tóth János 
tanulók. Onnepi beszédet Gáspár Dezső tanitó 
mondott. 

Ezeken kivül szép ünnepséget rendezett a pia-
rista gimnázium, a reálgimnázium, az állami Vu 
kereskedelmi, a női kereskedelmi Iskola, • Mar-
gitJuccal és • Dugonics ueca! leánypolgári, a ITu-
polgárl Iskola, a rókusi, a felsővárosi, alsóvárosi 
népiskolák és az óvódák to. 

A társadalmi egyesületek 
ls kivették a részüket a i ünneplésből. 

A MANSz kulturünnepélyt tartott a Leánykör 
rendezésében. Ax ünnepi beszédet dr Ftrbá* Osz-
kár mondotta. Szerepeltek: Kleekner Péter, PJJschl 
Margit é« ifj. Bité János. 

A Szeged-Alsóvárost Iparoskör társasvacsora ke. 
rétében ünnepelt a Sárkány-féle vendéglőben. Dr. 
Hunyadi János mondott ünnepi beszédet 

A Hargita váralja Jelképes székely község a Raf-
fay-étteremben gyűlt össze. 

A kereskedelmi alkalmazottak a Kassben ren-

dezték meg ünnepségüket. 

As Újszeged! Népkör vasárnap ülte meg as 
1848-as események emlékét társasvacsora kereté-
ben. Hanaer Rezaő Sándor megnyitó beszéde után 
dr. Lehel Pál mondott ünnepi beszédet, majd 
Kurutsay Lajos szavalt 

A szegedi fodrászsegédek is társasvacBorával 
egybekötöttem ünnepeltek. Beszédet mondott Bá-
lint Ernő tanár, verset szavalt Mák József. 

A Petőfi Sport Klub a Tóth-féle vendéglőben 
lelkes ünnepélyt tartott 

A Röszke Feketeszélt Népkör vasárnap délután 
tartotta meg márciusi ünnepségét. Dr. Sőreghy 
Mátyás és dr. Erdélyi Árpád mondottak beszédet. 

Szép ünnepség volt Alsóközponton is, ahol dr. 
Aigner Károly főispán mondott ünnepi beszédet, 
majd dr. Somogyi Szilveszter polgármester beszélt. 
Az ünnepi szentmisét Barmos György esperes pon-
tifikálta. 

A Keeskés telepi Polgári Kör az Iskola vezetőivel 
karöltve nívós szabadságünnepet rendezett vasár-
nap délelőtt. Kecskés István lelkes szavakkal nyi-
totta meg az ünnepséget A telepi hadirokkantak-
ból alakult énekkar énekelt majd Kiss Károly 
tanfelügyelő tartotta meg beszédét, végül a te-
lepi ifjúság adta elő a .Zászló és kereszt, cimü 
színdarabot. A telepi elemi iskolás gyermekek rit-
mikus tornagyakorlatokat mutattak be. Kovács 
Ernő dalokat énekelt. 

A Fodor telepi Polgári Kör délután öt órakor 
rendezte meg ünnepélyét. 

A Katolikus Legényegylet, • Széchenyi Szövet, 
ség ugyancsak vasárnap délután ünnepelt 

Az Ujszegedi Katolikus Kör, • II. k?r Függef. 
lenség! Kör, a VI. kar. Polgári Kör, a c « « * d 
Közpunti Társadalmi Kör este társasvacsr 

g márciusi manókra. 


