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II miniszteri jóváhagyás megérkezése után 
megválasztják az uj múzeumigazgató! 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né* 
háDy hónap múlva két esztendeje lesz már, 
hogy M ó r a Ferenc meghalt és gazdátlanul 
hagyta pagodáját, a szegedi kultúrpalotát. A 
város hatósága néhány hónapig, Móra iránti 
kegyeletből nem is gondolt arra, hogy betöltse 
a muzeum és könyvtárigazgatói tisztséget, ké-
sőbb pedig, amikor már gondolnia kellett rá, 
kiderült, hogy az állás betöltése nem olyan 
egyszerű feladat. Amikor utoljára választott 
muzeumígazgatót a város, akkor ezt a válasz-
tási munkát a tek. Tanács végezte. Azóta élet-
belépett az uj közigazgatási törvény, megszűnt 
a tanács, hajdani hatáskörén a polgármester 
és az újonnan kreált törvényhatósági kisgyű-
lés osztozott meg, a városi szabályrendelet vi-
szont a múzeumigazgató megválasztását a ta-
nácsi hatáskörbe utalta és ezt a szabályrende-
letet elfelejtették hozzámódositani az uj rend-
hez. Mielőtt tehát elhatározhatta volna a vá-
ros a muzeum igazgatói állás betöltését, tisz-
táznia kellett, hogy ki Is fogja megválasztani 
az u j igazgatót. 

A közgyűlés a kérdésnek ezt a részét már 

hosszú hónapokkal ezelőtt elintézte, módosí-
totta az elavult szabályrendeletet, de azért még 
sem kerülhetett még sor az állás betöltésére, 
mert ehhez a belügyminiszter előzetes engedé-
lye szükséges .A polgármester fölterjesztést in-
tezelt a belügyminiszterhez ebben az ügyben, 
azóta meg is sürgette jó egynéhányszor már a 
fölterjesztés elintézését, de eredményt mind a 
mai napig nem ért cl. 

Pénteken délelőtt B á r á n y i Tibor főispán 
telefonon felhívta dr. J a n d a Károly minisz-
teri tanácsost, a belügyminisztérium városi 
osztályának a vezetőjét és hivatkozva arra, 
hogy Szegednek ezt a fontom kultúrintézmé-
nyét az ügy sérelme nélkül tovább már nem 
igen lehet gazda nélkül hagyni, a pályázat ki-
írásának sürgős engedélyezését kérte. Janda 
Károly közölte a főispánnal, hogy a polgár-
mester felterjesztése a miniszter előtt van és 
néhány napon belül leküldik az engedélvt. Ha 
az engedély tényleg megérkezik, a pályázatot 
azonnal kiírják és így rövidesen megválaszt-
hatják Móra Ferenc utódát. 

MireJt 
Az idö 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb álla-

sa 162, a legalacsonyabb 7 6 C. A barometer 

adata nullfokra és tengerszintre redukálva 

reggel 767 4, este 766 4 mm. A levegő páratar-

talma reggel 82, délben 68 százalék. A szél 

i ránya északnyugati, erőssége 1—1. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Idójóslat: Változó felhőzet, egyes 
helyeken futó esők lehetségesek. A hőmér-
séklet főleg északon és keleten még kissé 
csökken. 
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— Ünnepség az Országzászlónál. Ország-
zászló-ünnepseg lesz vasárnap délelőtt 11 óra-
kor Szegeden abból az alkalomból, hogv vitéz 
R á t v a y Imre őrnagy az Ereklyés Ország-
zászló Nagybizottság képviseletében kiosztja 
az őrséget adó alakulatok zászlójára a díszjel-
vényt. Az ünnepséget az Országzászló előtt 
tartják meg valamennyi alakulat részvételével. 

— Matolcsy Mátyás előadása. Szombaton 
Szegeden előadást tart M a t o l c s y Mátyás or-
szággyűlési képviselő, a fiatal politikus-gárda 
egyik képzett, értékes egyénisége. Matolcsy 
eddigi szereplésével általános figyelmet kel-
tett, különösen akkor, amikor bátor hangú ki-
állásával leszögezte álláspontját a mai kor-
mányzati politikával szemben és kilépett a 
Nep-ből. Matolcsy Szegeden a Honszeretet 
Egyesület rendezésében tart előadást szomba-
lon este fél 9 órakor az ipartestület nagyter-
mében. Elóadását, amelynek címe: „A földbir-
tokpolitika uj utjai", nagy érdeklődéssel vár-
ják. Az est keretében T e m e s v á r y László 
pedagógiai iró, a Külkereskedelmi Hivatal 
tisztviselője „A mi pénzünk" címmel tart ér-
dekes előadást. 

— Eljegyaée. S c h u l t h e i s z Klára (Buda-

pest) és R a d ó Ernő jegyesek. (Minden külön ér-

tesítés helyett.) 

x Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ucca. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS . Állást kaphat a Ha-

tósági Munkaközvetítőben: 1 szíjgyártó, 1 hölgy-

fodrásznő, 1 asztalos, 1 faesztergályos, 2 kosár-

fonó. 

— A Ltoyfl-Táxsolatfcan ma családi es t 

— A belvárosi plébánia kenyérakciója. A 
belvárosi plébániahivatal minden évben jelen-
tős mennyiségű kenyeret oszt ki a segélyre 
szoruló hívők között. Az elmúlt télen 5 hóna-
pon keresztül tartott ez az akció, sokezerrc rú-
gott azoknak száma, akik hetenkint részesül-
tek kenyéradományokban A plébániahivatal 
czidén november elején ismét megkezdi az in-
gyenkenyér kiosztását. A plébániahivatal ez-
ulou kéri fel a pékmestereket, hogy a szállí-
tásra vonatkozó ajánlatukat október 31., déli 
1 óráig nyújtsák be a hivatalban 

— Milyen tempó a legjobb? — a ,,120-as tempó''. 

— Vitézi kulturest. A vitézi székkapitány kéri 

a szegedi vitézeket, hogy szombaton este fél ki-

lenc órakor a vitézi székház nagytermében rende-

zendő vitézi kulturestélyen családjukkal együtt ie-

lenjenek meg. Az est műsora: Megnyitó: vitéz dr. 

Surányi Tivadar, Rákóczi emlékbeszéd: dr. vitéz 

Lengyel Endre, Liszt IV. rapszódia, zongorán elő-

adja dr. vitéz szili Török Imréné, Magyar dalokat 

énekel Gyaraki Jenő, Üzenet nyugatra, szavalja 

ifi Fü löp Béla, magyar dalokat énekel: Mózesné 

Junker Klára. 

REDŐNY IPAR 

flz elmebeteg revolveres 
merénvlefe 

a brlinni egyetemi tanár 
elen 

Prága- október 18- Prohdszka Hubert egye" 
temff tanár. a brűnmi tartományi kórház efane-
és idegsigyógykllnikájAnak vezetője revolveres 
merényletnek esett áldozatául- A merénylő a 
brünmi balesetbiztosító pénztár Resa nevű 36 
éves revizora- Resa az ecryetietmd tanár háza 
körül leselkedett és midőn a tanáir kilépett a 
kapun, előugrott és közvetlen közelről négy-
szer rálőtt• Prohászkán a golyók halálos se-
bet ejtettek' az eí"vete<mi tanár sérüléseibe rö-
videsen belehalt- Resa súlyos idegbeteg, leg-
utóbb hoscz-.bb betegszabadságra küldték-
Nemrégiben Prdhászka tamár kV'mlkfálán vizs 
gálták meg. vai"6<ztnfiieg tettét bőimből kö-
vette "l 

vál la latomat október 1-
én Feketesas u. 15 alól 

áthelyezem Tisza Lajos kfira' 37. sz. al* 
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Meghall dr. Fenyves Ferenc 
szabadkai szerkesztő 

A trianoni határon kívül és belül egyformán 

panaszosan száll a hir , hogy dr. F e n y v e i Fe-

renc, a szabadkai N a p l ó főszerkesztője és tu-

lajdonosa 50 éves korában várat lanul meghalt. 

Három évtizedes, rengeteg küzdelemmel teli 

életében, amikor hatalmas feladatok terhe pró-

bálta roskadóvá tenni a vál lát , megmaradt annak 

a szerény, halkszavu fiúnak, alki az if júi elhiva-

tottság lázával kopogtatott valamikor az első 

szerkesztőség ajtaján. Má r a v i lágháború előtt is 

jelentékeny tényezője volt a magyar újságírás-

nak1, elszánt harcosa a kar i érdekeknek. Ezért 

tisztelte meg az akkori Vidéki Hir lap i rók Orszá-

gos Szövetsége az egyik alelnöki dísszel. Ragyogó 

riporter, ezerszemű, ötletet és témáit két kézzel 

osztogató belletrista volt, t ipikus élő példája an-

nak, hogyan öl i meg az újságírás Molochja a szép 

írót benne is, mint annyi másban, akiknek szen-

vedélye, hálát lanságában is véres szerelme ma-

rad a huszonnégy órá ig tartó áldozathozás, a kö-

zönség kiszolgálása. 

Szeszélyesen játszott vele a sors, mintha pró-

bára akarta volna tenni, hogy mire képes fárad-

ságokat legyűrő ereje, mikor halkul el örök-rózsás 

arcán a mosoly? Odaáll ította a legnagyobb fel-

adat elé: Szabadkából — Subotioa lett s a régi 

„Bácsmegyei Nap lónak" még a jelzőjét is el kel-

lett hagynia, hogy ne emlékeztesse az uj impé-

riumbelieket a magyar múltra. 

Akkor mutatta meg Fenyves Ferenc, hogy a 

változott életkörülmények között milyen uj fel-

adatok várnak reá. Verekednie kellett a „kisebb-

séggé" degradált magyarság érdekeiért, hivatkoz-

va jaiiss-ra, trianoni szerződésre, biztosított jo-

gokra. Idegeket felőrlő élet és munka volt ez, te-

gyük hozzá, hogy sokban veszedelmekkel tarká-

zott még ma is, száz meg száz fojtogató pol ip les-

benállása egyar^ i t éfletbiztonság tekintetében s 

i a mindennapi kenyeret illetően. Nincs könnyebb 

I
dolog, mint egy újságot elkobozni. Ha aztán har-

minc napon belül kétszer történik meg ez az el-

kobzás, az automatikusan a lap beszüntetését is 

' jelenti. (A Délvidék rendkívül nívós és egyetlen 

szépirodalmi folyóirata, a K a l a n g y a , 700 ki-

lógnám betűt használt fel, hogy az augusztusi 

kettős száma megelenjen. Most tudták meg októ-

berben, hogy h iábava ló minden fáradozásuk, az 

előzetes cenzúra lefujt mindemt, 700 ki'lónyl betö 

szellemi és fizikai munkáját .) 

Fenyves Ferencnek mégis sikerült együtt tar-

tani a magyarságot, a lelkek munkája , a szivek 

megtörhetetlen összédobbanása volt a segitő tár-

sa Adott kitűnően szerkesztett 'apot, tartott tu-

dósítót a v i l ág minden részén, nevelt újságírókat, 

főleg Írókat, akiknek jelentékeny része ma már 

általános magyar viszonylatban is tényező. Szi-

vén viselte a magyarság együttmaradását, akciók, 

gyűjtések teszik a nevét maradandóvá, amikor 

régi magyar intézmények pusztultak volna el a 

közöny mérgében, — mindig korrekt, tiszta fegy-

vereket használó, küzdelmét megbecsüléssel fo-

gadta a másnyelvü lakosság. Bensejében sokszor 

az a hatóság Is, amely jobban tudja a központi 

hatalmaknál , hogy mennyit árthat az erőszak, 

meg a túlzás. 

Mindent le tudott győzni bámulatos higgadtsá-

gával, okosságával és türelmével Fenyves, nem 

roppant össze, hiszen gyerekkorától kezdve « 

munka volt az eleme, — hirtelen ha lá lá t véletlen 

okozta, halmérgezé«. Ez ragadta el példás bol-

dog családi életéből, vezető jószelleme: felesége, 

rajongásig szeretett három fia, testvérei mellől. 

Talám nem kegyeletsértés, hia mégis azt mondjuk, 

hogy a lenntamaradt magyarság vesztesége a 

legsúlyosabb. Annak sürü elborulásában, „össze-

haj tásában" feledhetetlen fénylő csillag marad 

Fenyves Ferenc emléke, oktalan határok nélkfill 

birodalomban szárnyaló tiszta lelke. 

— Kormányzógvürfls doktorráavatás a sze-
gedi egyetemen. Sub auspiciis Gubernatóris 
doktorráavatás lesz október 26-án délben 12 
órakor az cgvetem aulájában. Az egyetem ta-
nácsa vitéz dr. C s i k v Jánost avatja kor-
mánvzógyürüs jogi doktorrá. Az ünnepélyes 
avatáson a kormányzót dr. S í I I y Kálmán 
kultnsrrmrnsztériumi államtitkár képviseli. 

Ha helyben költi el pénzét, visszakapja. 


