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gFb fiirdőtrikók fóbb, olcsóbb 
mini a Külföldi Pollák Testvéreknél 

Öreg diákok 
a piarista gimnáziumban 

(A Délmag,jűrarszúg munka!,i.-sátót.) A piarista 
gimnáziumnak azok * tanuló., akik 1902-ben érett 
aégjztek, találkozóra Jöttek öasze saombaton és 
vasárnap. Megjelentek a népszerű szege á közép-
iskola v0U tanítványai közül Aigner Károly főis-
pán, dr. Benyovszky László űgjvéd, dr. Bugyi 
József postaigazgató, dr. Eisoer Manó ügyvéd, 
dr. Kalmár Szilveszter királyi ügyész, Konrád Ala-
jos tisztviselő, dr. Lakó József Már. ügyész, dr. 
Lóbl Sándor ügyvéd, vitéz papp József nyogalma-
•otl: Máv. főintéző, Pásztor József lapszerkesztő, 
Petrt László szobrás*, Popper Ferenc bőrgyári igaz-
gató, dr. Rosenfeld Viktor főorvos, Szivéssy Ti-
bor műépítész, Szóráth Pál honvéd gt százados 
Sztriha Kálmán esperes-plébános, dr. Vajta Jenő 
ügyvéd. 1902-ben érettségiztek még, da kiment-
tatlék távolmaradásukat Juhász Gyula költő, Ba-
lassa József szerkesztő, vitéz Botond Béla ügyvéd, 
Vinctt Frigyes kereskedelmi akadémiai tanár, dr. 
Nagy litván kúriai biró, Csányi Mátyás karmester, 
Faragó Miklós szerkesztő, Faragó Mihály plébá-
nos és dr. Gábor Arthor 

Vasárnap reggel félnyolckor a gimnázium VIII. 
osztályában jöttek öasze as intézet egykori növen-
dékei, akik tisztelegtek dr. Tihanyi Béla igazgató, 
nál. Dr. Aigner főispán néhány meleg szóval kö-
szöntötte a piarista rendet és a rend szegedi inté-
zetének mostani igazgatóját, aki rövid válaszában 
találóan jellemezte a piaristák tanítói 'munkás-
ságát, amely — mondotta Tihanyi — ma is a 
regi Mellemben folyik abban a szellemben, amely-
ben ez á rend 200 #v éta tanít 

Az tatásat növendéket 8 órakor átvonattak a 
fogada/au templomba nil«ére és résztvettek ezen 
a misén az tóreg diákok* iss. A misét Sztriha 
Kálmán szolgáltatta és ministráns két 1902-bén 
érettségizett diák: dr. Kalmár Szilveszter és dr. 
Lakó József voltak. 

Az ünnepi hangufatu mise után * gimnázium 
dísztermében megkoszorúzták a hősi halotlak em-
lékére a díszterem falába épített emléktáblát Itt 
VOi/a Jenő mondott beszédet. 

A megható hanguiatu kis ünnepség után kivo-
nuItak a temetőbe, ahoi'a piarista rendház halót-
tainak sírját koszorúzták meg. Az 1902-bon érett-
ségizetteknek Szegeden égykor végtelen népszerűség-
nek örvendő Baktag JÓrsef tolt as osztályfőnökük, 
a a tanári karból életben van még S'inger Kornél 
nyugalmazott rendfőnök és Jászai Rezső rendi 
kormánytanácsos. As érettségi találkozóra mind-
kettőjüket meghívták és mindketten Igen meleg-
hangú tevéiben mentették ki távolmaradásukat. 
Sztnger Koméi többek kőzött eteket irta a volt 
tanítványoknak: 

— A régi emiékek hatása alatt a regi szeretet. 
tei üdvözlöm az én kedves volt tanítványaimat! 

— Az az ideális világ, amelyet szívünkhöz nőtt 
nemzeti irodalmunkban és a gazdag német köl-
tészetben az én szeretett tanítványaimnak meg-
rajzoltam, a/, az idő, amelyben őket lelki életünk 
szövevényes K.-v-.sirukcióiába bevezettem, amelynek 
kapcsán levorMüam velük nz erkölcsi afapofvVket, 
amelyeknek egykor életükei Irányitanlok keli, az az 
idő, amelyben a lelkesedétől hevülő ifjak ön-
képzését vezettem, mindenkor feledhetetlen em-
lékem volt jó és balsorsban, atnefyhez ma Is 
sokszor fordulók, mikor vj^aszt keresek a kétség-
beejtő Je'enben. 

— Harminc éve, hagy szétváltak utaink! Az én 
váltaimra mindjárt azon évtől kezdődőién súlyos 
é» rendemre nagyfontosságú megbízatások nehe-
zedtek, de az én kedves volt tanítványaim is 
belekerültek a nagy kavarodásba, amelynek egy 
világ nyugalma esett áldora'cf. gn, a fáradt munkás 
azóta megpihentem, önöknek azonban továbbra Is áll-
njokkeilmég a nehéz harcot! Ha néhacsüggedez-
nCK a teher sufya alatt, szo^áljon biztatásul az a 
tudat hogy magányában naponta imádkozik fe-
ledhetetTen volt tanítványaiért, felki fiaiért, az az 
ember, akinek e.-é.z éfetében csak egy volt a óhaja, 
tanítványai bo.dog&ága. 

Szerető volt tanáruk Szinger Kornél. 

Jégszekrények Sft&SS 
mellett legolcsóbban beszerelhetők. f e k e / e V d n 
a or K<k*hI* La|o« tanárat 18 - Teleion 25-72 

Betöréses lopás — 
Nagy Kató 18 darab fényképéért 

(A Délmagy<>ror*i6t mankatársátör.) Nem min-

dennapi betörés történt á Széchenyi-téren. Az is-

meretlen tettes — aki a jelek szc:;nt reménytelenül 

szerelmes lovag — csakhogy hozzá juthasson Imé-

dottja fényképéhez, » Korzó Mozi falába illesztett 
fény képkirakat piakit ját a* éjszakai Orfk^an te-
tárté ée eböót d hölgy 18 darab fényképét eívftte. 

As ügy nem mindennapi, mart ax imádott hölgy: 

— Nagy Kató, at Ufa magyar származású nfldjp. 

hírű primadonnája... 

A fiatalember lelkesedésében bizonyára nemgon-

dolta meg, hogys milyen ssulvos következmények-

k«i jár majd cselekedete, mert fényképkirakat kl. 

fbsztásáért betörée* topáé etmén vonfút fetelöe.-

ségre. A nyomozást meginditották. 
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mert naponta cserélhet könyvet a 

Délmagyarország-kölcsönkönyvtár 
előfizetője. 

Meg kell erősíteni a tiszai védőtöltéseket 
Az Alföldi Bizottság vándorgyűlése Békéscsabán. — 19-én Szegeden tart vándor-

gyűlést bizottsága 

(A Délmagyarország munkát áriától.) Az Or- kőzött előadásában, dr. Somogyi Miklós, a 
szágos Alföldi Bizottság szombaton és vasár- gazdasági vasút főmérnöke »A buza utja te-
nap Békéscsabán tartotta vándorgyűlését, 
amelynek keretében megalnl.itot ák a bizottság 
békéscsabai és békésmegyei szervezeteit A 
vándorgyűlés résztvevői szombaton megtekin-
tették a békéscsabai speciális öntöző beren-
dezkedéseket, köztűk a város öntözött rétjét, 
amely az egész primitív berendezkedés el-
lenére is gyönyörű eredményeket produkál. 
Megtekintették gróf Széchenyi Károly száz-
ót von holdas uj telepítésű mintagyümőlcsösét, 
majd délután kisvasuton ókigyŐ6ra rándultak 
ki, ahol a gróf Wenckheim-féle szőlőültetvé-
nyeket nézték meg és tanulmányozták a gaz-
dasági vasút alkalmazását a mezőgazdasági 
ipar szolgálatában. 

Vasárnap reggel kilenc őrskor kezdődött 
meg gróf Klebelsberg Kunó volt kultuszminisz-
ter elnökletével Békéscsabán a vándorgyűlés, 
amelyen többek között részt vett Bud János 
volt pénzügyminiszter is. Megjelentek az ülé-
sen a békési és a környékbeli főispánok, pol-
gármesterek, képviselők és felsőházi tagok. 
Szegedről dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter, Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, 
dr. Kogutovitz Károly és dr. Bihő István egye-
temi tanárok. 

A vándorgyűlést dr. Márky Barna alispán 
üdvözlő beszéde nyitotta meg. utána gróf Kle-
belsberg Kunó lartott elnöki megnyitót, AZ első 
előadást Sajó Elemér miniszteri tanácsos tar-
totta a Kőrösvidék vizgnzdasíisri kérdéseiről 
Ehhez az előadáshoz szólt hozzá dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, aki Szeged ár-
védelmi viszonyait ismertette és megállapítot-
ta, hogy itt a védOmüpek megtrösitésére w n 
szükség, mert a Tisza vízállása évről-évre 
emelkedik, a borsod megyei árterület megszün-
tetése következtében pedig igen veszélyessé 
válhatik Szeged környékén a helyzet 

Ber:enczetj Domokos műszaki főtanácsos 
műszaki szempontból ismertette Szeged ár-
védelmi viszonyait, pontosan megjelölte a 
szükséges tennivalókat, amelyek között első 
helyen a védőtöltések emelése áll. 

A nagy érdeklődéssel hallgatott hozzászólá-
sok után gróf Széchenyi Károly tartott elő-
adást >Alföldi gyümölcstermelés és annak szo-
ciális jelentőiébe cimen. 

Belicuiy Miklós felsőházi tag a tiszavidéki 
buza és a gabonatárházak kérdésével foglal-

gazdasági vasút főmérnöke 
kin tettel a gazdasági vasutak fejlesztésén éa 
a vízi szállításra, továbbá a vasúti tarifa-
politika* címen tartott figyelemreméltó elő-
adást 

Az előadásokhoz számos hozzászólás történt 
Azután megalakították sz Alföldi Bizottság 
helyi szervezeteit, a vándorgyűlés Jónnvy Oyu. 
la polgármester zárószavával ért véget 

Az Alföldi Nagybizottság vezetősége elhatá-
rozta Békéscsabán, hogy legközelebbi vándor-
gyűlését Szegeden tartja junius 19.'én ugyan-
csak gróf Klebelsberg Kunó elnökletével. A 
szegedi vándorgyűléssel a bizottság tavaszi sze-
zonja befejeződik, a vándorgyűléseket szep-
temberben folytatják Debrecenben, Nyíregyhá-
zán és Szentesen. 

Öngyilkosság 
különös végrendelettel 

(A Délmagifarország munkatársától.) Rol-
nik Jáno6 60 éves munkanélküli magántiszt-
viselő Madách-ucca 21. számú lakásán fel-
akasztotta magát. Ar öngyilkosságot vasárnap 
fedezték fel a la'<ók, akiknek feltűnt, hogy | 
Rainik nem mutatkozik. A feleségétől külön, 
vállán élő Rainik János nagy nyomorúságban 
tengetle *le!ét. Az öngyilkosság elkövetése előtt 
furcsa levelet iírt, amelyben ugy végrendel-
kezett, 'togy míutá'. aion az egv darab kölé-
len kivül semmije sincsen amit teslálhatna, 
a kötelet hagyja a ieleségére. Holttestét leszál-
lították a törvényszéki orvostani intézetbe. 

I 

Ax olvasó rovata 
Tekintetes Szerkesztőség! Egy régi földmüve. 

lésügyi minisben" rendelet szigorúan elrendeli & 
»szerb-tö\1s« és « .koídustetü. irtását. Ugy iútr-
SZÍK, hogy az il-'etékesek ezt a rendeletet figyel-
men kivül hagyják, mert ez a két kártékony nö-
vény szigorban virul a Gizella-téri Rákóczi-szobor 
előtt. Egy sor szerény Segonia Sempcrflores díszíti 
csupán a kis parkot, de annál több a szerb-tövis. 
Mi járókelők észrevettük, hogy a városi kertészet 
erre a kis parkra nem fordit e' :*»ndő gondot. Fe-
dig nem kellene hozzá más, mint egy kis fáradság. 1 

Tisztelettel: Egy olvasd. 


