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felt * szoba pompás berendezésétől éNit a király-
né egyszerű ágya. Szakasztott olyan, mint a csá-
száré, csak éppen duplája annak. Hatalmas ter-
mek következnek sorra, Ferenc József itt fogadta 
járni öt elsején a gratulálókat és negyedik Károly 
itt tartotta utolsó tanácskozásait A lépcsőházból 
látjuk az udvari kápolnát, majd végigmegyünk a 
vendégszobákon. Leírhatatlan pompája van vala-
mennyinek. Mindegyiknek más a stílusa és más 
a színe. Az utolsó vendég György angol király 
volt Utána már csak Vilmos császár következett 
a háború alatt Az ablaknyilásban ott áll az Író-

asztal Sorra következnek aztán: a ceremóniák 
terme, a valóságos belső titkos tanácsosok szobái 
és áthaladunk Mária Terézia hálószobáján. Te-
remnek is beillő baldachinos ágy a szoba köze-
pén. És mellette egy óra, amely visszafelé járt és 
amelyre fordítva vésték a számokat Az órával 
szemben a tükör, ez mutatja rendesen az óra já-
rását. 

Harmincnégy szobán mentünk keresztül, ezeknek 
a szobáknak minden része beszélő emlék a monar-
chia örökre elmnlt korából..! 

A szegedi paprikaérdekellségek harca 
a monopóüum-íervezeí ellen 

Szerdán este közös értekezletet tartottak — Országos szakértekezlet elé terjesztik 
az érdekeltségek javaslatát 

(A Délmagifarország munkatársétól.) A Sze-
gedi Kereskedők Szövetségének paprikaszak-
osztálya a termelőkkel és kikészitőkkel együtt 
szerdán délután közös értekezletet tartott a 
Lloyd-Társulatban, hogy megvitassák a pap-
rikam«nopólíum ügyét. 

Az értekezletet Vértes Miksa vezette, aki 
üdvözölte Horváth Istvánt, az OMKE főtit-
kárát. Az értekezleten, amely este 9 óráig tar-
tott, igen sokan szólaltak fel. 

Reitzer Miklós előterjesztette a monopólium-
Javaslattal szemben az elkészített javaslatát. 
Papp József, Masa Mihály, Kapovics Mihály, 

Kopasz Antal, Vágó Oszkár, Varga Mihály, dr. 
Kertész Béla, Madarász József, Hoffmann Fe-
renc és még sokan mások szólaltak fel. 

Az értekezlet nem hozott lényeges döntést, 
de elhatározták,' hogy sürgönyt küldenek a 
földmivelésí miniszterhez és arra kérik, hogy 
mielőtt döntenének, hallgassák meg az érde-
keltek javaslatát. A javaslat elkészítésére pe-
dig a termelőkből, kikészítőkből és kereske-
dőkből szűkebb bizottságot alakítottak. A bi-
zottság által letárgyalt javaslatot országos szak-
értekezlet elé viszik, azután terjesztik a kor-
mány elé. ' v 

Klebelsberg szobra 
Indítvány a Klebelsberg-emlékmübizoHség megalakítására 

Gróf Klebelsberg Kuno emlékének megörökí-
tése ügyében szerdán az alábbi indítványt 
nyújtották be Somogyi polgármesterhez. Az 
indítvány a legközelebbi rendes közgyűlés ele 
kerül. 

Méltóságos Polgármester url Néhai Kle-
fielsberg Kunó grófnak, varasunk volt illuszt-
ris országgyűlési képviselőjének, Magyaror-
szág egyik legkimagaslóhb vallás- és közokta-
tásügyi miniszterének emlékezete Szeged vá-
ros egész lakosságának hálás lelkében az idők 
végtelenségéig tart 

Szeged város közönségének egy tekintélyes 
ítésze, mimdm felhívás nélkül önkéntesen, le-
romlott, nehéz, határvárosi közgazdasági vi-
szonyok között több. mint ezerpengős adományt 
gyűjtött össze Klebelsberg Kunó gróf emlék-

zohrára. A m. kar. szegedi Ferenc József-
Tudomámycgyetem és ez iskolák szintén fog-
lalkoznak Klebelsberg Kunó gróf emlékének 
megörökiltlcsével. De városunk falain kívül is, 
a magyar városok szövetségének tagjai is ma-
gukévá telték már a gondolatot, hogy a város-
Icullura nagy apostolának: Klebelsberg Kunó 
grófnak szegedi emlékmüvét a maguk anya-
gi támogatásával felépíttetni igyekszenek. 
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1] pengőtől! 
Diétás étlap kívánatra! Diétás konyhánkat: 
Dobráa Jánoa Chef a svábhegyi Liget-, Park-
sr.anatoriumok volt konyhafőnöko vezeti. Előfize-
tőinknek a heti étlapot mindon hétfőn kézbesít-
jük. — Napi-, hoti és havi előfizotés (abonoma) 1 
Ax óthordAkárt kOldSncoInk naponta délelőtt 8 «a 11 6rn 
közfitt jelentkeznek. 344 

Ilyen körülmények mellett mély frszáeJettel 
indítványozzuk Szeged sz. kir. város tekiirtté-
tes Törvényhatósági Bizottságának, hogy a 
Klebelsberg-emlékmübizottságot megalakítani 
méltóztassék. 

Az emlékműbízottsáig elnökévé dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester felkérésélt hozzuk 
tisztelettel javaslatba. Javasoljuk továbbá, 
hogy az emlékműbizotttság tagjaivá dr. Glatt-
felder Gyula csanádi megyéspüspököt, dr. 
Bárányt Tibort, Szeged szab. kir. város fő-
ispánját, továbbá a törvényhatósági bizottság 
örökös tagjait: dr. Aigner Károly ny. főispánt, 
Back Bernát felsőházi tagot, Herczeg Ferenc 
írót, dr. Kelemen Béla ny. minisztert, Kiss 
Fci . nc ny. min. tanácsosit, dr. Lőw Immánuel 
felsőházi tagot dr. Menyhárt Gáspár egyetemi 
tanárt ós Teleki Pál grófot, vollb miniszterel-
nököt felkérni szíveskedjék. 

A megalakítandó bizottság feladatat magi-
ban a bizottság elnevezésében meghatározott-
nak látjuk, mégis arra való tekintettel, hogy 
a bizottságnak előreláthatóan huzamosabb 
ideig fertő munkásságra lesz szűkség, tisztelet-
tel javasoljuk, hogy a felkérendő bizottságot 
tmár most felhatalmazni szíveskedjék arra, 
hogy önmagát tetszésszerirttS számú emlékmü-
bizóttsáigi tag felkérése által kiegészíthesse. 

Hazafias tisztelettel: dr. Hunyadi-Vas Ger-
y, dr. Széchenyi István, dr. Tóth Imre, dr. 

ap Róbert, Wimimer Fülöp, dr. Hajnal Ist-
ván, Pásztor József. 
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Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti: Időjárási helyzet: A barometrikus maximum 
az Azori szigeteken 770 mm, a minimum Islandan 
740 mm és Oroszországon 750 mim. Csapadék a 
minimumok körűi hullik. Középeurópa túlnyomóan 
derült és enyhe, a hőmérő több helyen meghaladta 
a 20 C-t is. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 19.2 C, 
a legalacsonyabb 4.4 C. A barométer adata mill-
iókra és tengerszintre redukálva reggel 762.0 mm, 
este 759.7 mm, A levegő páratartalma reggel 70 
százalék, délben 40 százalék. A szél iránya nyu-
gati, illetve északi. 

Időjóslat a Délvidékre: Még meleg, száraz idő. 

Molnár Jenő halála 
Mindenütt mély megdöbbenést keltett dr. 

M o l n á r Jenő tragikus halálának híre. A ki-
tűnő iró és ujságiró a magyar újságírás halott-
ja, temetéséről az ujságiró intézmények gon-
doskodnak. 

Nem Szegeden született, de szegcdi polgárrá 
patriálódott. Szülei szegedi földben alusszák 
örök álmukat, ő itt végezte középiskoláit, az 
egyetem elvégzése után visszajött ide, itt kezdte 
el az újságírást, amelynek titkaiba mint a régi 
»Szegedi Napló« korrektora nyert először be-
pillantást. Még együtt dolgozott a régi nagyok 
öröklétre megtért gárdájának erős utócsapatá-
val. A »Szeged és Vidéké«-nek is volt munka-
társa s aránylag rövid szegedi ujságiráskod-s 
után költözött Budapestre, ahol nagyon szép 
karriert futott meg. 

ötvenhárom éves korában szólította el a ha« 
lál, váratlanul, tüdőgyulladásos influenza fo-
lyományaként, akkor, amikor az influenza or-
szágszerte megszűnt járvány lenni. Halála ret-
tenetes csapásként hatott barátai, kartársai és 
tisztelői széles táborában. Mérsékelt életmódot 
folytató, egészséges szervezetű és egészségei 
gondolkodású ember volt, akinek karrierje mint-
ha most kezdett volna igazában bontakozni, 
A »Borsszem Jankó«, amelynek Agai halá'a 
óta felelős szerkesztője volt, a népszerűség 
egyre szélesebb mesgyéit járta. Kedvelt lapjá-
nak mindegyik számába legalább 2—3 cikket 
irt, azonkívül dolgozott napilapoknál, tudósí-
tója volt külföldi újságoknak, könyveket irtj 
novellái jelentek meg, színdarabot fordított és 
gyönyörű tervek koncepcióival' foglalkozott 
Mintha most mult volna csak 30 éves, annyi 
terv izott alapjában véve mindég nyugtalan: 
idegrendszerének a mélyén s korai halálával 
most mind sirbaszállnak ezek a tervek is. 

Mindvégig szegedi maradt A pesti sajtóbari 
és irodalomban mint szegedi származású zsur-
nalisztát és írót ismerték. Érdeklődése szegedi 
ügyek, bajok és remények iránt soha meg nem 
csappant és ahol lehetett, mindenhol szolgá-
latára állott városának, amelyben felnevelke-
dett s amelyhez való kapcsolatát élete végéig 
ápolta. 

Korai halála a legmélyebb megdöbbenést és 
a legáltalánosabb részvétet keltette. Szeged 
egyik kiváló újságíró-barátját vesztette el ben-
ne, az újságírás egyik kimagasló munkását, a 
magyar kulturális élet pedig egyik fáradhatat-
lan bajnokát, aki máris nagy érdemekkel éke-
sítette pályáját s akire még komoly feladatok 
és nagy jövő vártak. Mint ember is a ki-
emelkedők közé tartozott. Meleg kedély és hű-
ség a barátságban, szolgálatkészség és őszin-
teség az érintkezésben, megértés és jóság a 
felfogásban voltak a legjellemzőbb tulajdon-
ságai. Házasélete mindvégig boldog volt. Fe-
leségén kívül, aki fáradhatatlan gonddal és 
odaadó melegséggel ápolta, két fivére gyászol-
ja, köztük dr. Müller Vilmos, aki mint orvosi 
szakiró is nevet szerzett magának. 

Kiváló minőségű 

olcsó 
selyem és kötött 

divatos blúzok 
Lusztig Imre 

harisnya, kSlölláru üzletében 

Széchenyi - tér 2. 
Tisza-szálló mellett. w 


