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Az elemi iskolák 
Szent István-ünnepsége 

Szeged belterületi elemi iskolái vasárnap dél-
előtt kitűnően sikerült Szent István-ünnepélyt ren-
deztek 'i városi szinházban. Az ünnepély jövedel-
mét egy nagyszabású budapesti gyermekzarándok-
lat költségeinek fedezésére fordítják., A tanfel-
ügyelőség ezer szegedi gyermeket szándékozik Bu-
dapestre vinni a Szent István-ünnepségekre. A sze-
gcdi gyermekek ezalkalommal köszönik meg a 
kormányzónénak, hogy immár 12 év óta annyi sok 
szegény gyermeket támogatott segélyakciója so-
rán. 

A szinházban rendezett ünnepély a kongresz-
s2usi himnusszal kezdődött, amelyet a tanítókép-
ző intézet énekkara adott elő K n p o s s y Gyuta 
vezényletével. T u s k ó László igazgató költőt 
Prológ ját mondta el, majd K i s s Károly tanfel-
ügyelő ünnepi beszédet tartott. Szent Istvánról, a 
nagy királyról beszélt; hangoztatta, hogy az ő böl-
csessége legyen irányitónk a mai zavaros idők-
ben, Azután az ünnepély célját és jelentőségét is-
mertette. 

A nagyhatású beszéd után Mára László „Cso-
dalevő István király" cimü versét ügyeseg sza-
valta el S z a b ó Éviké rókusi iskolai tanuló, 
majd a vitéz P c l e r d i Lajos tanitó által meg-
zenésített verset énekelte a rókust elemi iskola 
énekkara. Ezután a „Szent István ünneplése" rimü 
háromképcs színdarab következett, amelyet 11. 
l í a j t a y Etelka és B o t o n d Lajos, a kiváló 
szegedi pedagógus szerzők irtak. A verseket A n-
l o s Kálm án zenésitette meg, az énekszámokat 
W e l l e r Károly lanitó vezényelte és tanította 
be. A színdarabban közreműködtek íz öss~es bel-
városi, valamint a móravárosi és rókusi elemi is-
kolák, akiknek játéka nagy hatást kelteit. Az elő-
adás dicséretére válik ugv a gyermekeknek, niint 
pedagógusaiknak. A szép. ünnepséget a Himnusz 
fejezte be-
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— ELŐADÁSOK. Az Egyetembarátok Egyesü-
letének jog- és államtudományi szakosztálya ked-
den délután 6 órakor az I. sz. jogi kari előadó-
teremben (központi épiifet) tisztujitó közgyűlést 
.'í-ezt kqvetőleg előadóülést tart. Dr. B á l á s P. 
TJfjprjér' egyet óm i tanár „Jog és irodalom" cimen 
tárt- előadást, — P. K e r k a i Jenő S. J. főiskolai 
lanár a katolikus szabadegyetem keretében ma 
este 8 órakor „Népi ifjuságunk szervezésének je-
lentősége" cimmel a tanárképző főiskola előtdó-
lérmében előadást tart. 

Halálozás. B a l o g h Lajos bírósági vég-
rehajtó szombaton délelőtt váratlanul elhunyt 
Budapesten. Hirtelen halálának hire általános 
részvétet keltett Szegeden, ahol sokan ismer-
ték joviális modoráért, közvetlenségéért szerel-
ték. nagyváradon volt bírósági főtiszt, majd 
hosszú éveken keresztül a bírósági végrehaj-
lási teendőket látta el a szegedi járásbírósá-
gon. Veséjét fájlalta, családja megvizsgáltatta 
és az' orvosok műtétet javasoltak. A mult hé-
ten megtörtént Budapesten az operáció, de so-
giteni nem lehetett rnita. Hatvanháromeszten-
dös volt mindössze. Halála hírére a törvény-
szék épületére kitűzték a gvászlobogót. Hétfőn 
délután fél öt órakor temették el Békéscsabán 
a családi sírboltba, általános részvét mellett. 
Halálát feleségén és bárom gyermekén kivül 
kiterjedt rokonsága gyászolja. 

— Egy fiatal leánv öngyilkossági kísérlete. 
Hétfőre virradó éjszakán munkahelyén öngyil-
kos-ági kísérletet követett el egv fiatal, 16 
esztendős cselédleánv. Ismeretlen mérget 
vett be. eszméletlenül találtok rá. Azonnal 
mentőket hívtak akik azután a leánvt a kór-
házba szállították. Állapota rendkivül sulvos. 
életveszélyes. Valószínű, hogv szerelmi bána-
ta miatt kereste a halált. 

— Ha nincs élvágya, ugy igyek néhány na-
pon át reggel éhgyomorra félpohár természe-
tes „Ferenc József" keserüvizet, mert ezáltal 
bélmüködése szabályozódik és igy egcsz emész-
tése rendbejöhet. Kérdezze még orvosát. 

Dobrowen 
április 8 

— Házasság. K l e i n Lőtte (Temesvár) és Ru-
d o l f Ernő házasságot kötöttek. (Minden külön ér-
tesítés helyett.) 

— Rómában a nászutasok kedvelt szállodája: 
a Hotel Imperial-Tourtng. Via Vittoria Veneto 24. 
Elsőrendű szálloda. Autóbusz minden vonatnál. 

— Kulturcst. Vasárnap este a szegedi zsidó 
hitközség székházában jól sikerült kulturestet 
rendezett a hitközség kulFurbizottsága. A 

„Fiatal tehetségek estje" cimen rendezték 
meg az előadást, amelyet dr. Singer István, a 
kulturbizottság elnöke nyitott meg. Kegye-
letes szavakkal emlékezett meg néhai dr. Biedl 
Samuról, aki egyike volt a bizottság leglelke-
sebb támogatóinak. Az a szín, amelyet dr. 
Biedl Samu egvénigége jelentett — mondot ta 
—, szinte pótolhatatlan. Ezután dr. Neumann 
István, az ügyvédjelöltek budapeBti osztályá-
nak elnöke beszélt a zsidó ifjúság problémái-
ról és azt fejtegette, hogy a problémák te-
kintetében semmi különbség nincs az ifjúság 
között, az ifjúságot itt is. ott is azooos prob-
lémák izgatják ós aggasztják. Perkátai László, 
a kitűnő fiatal költő két vériét olvasta fel 
nagv hatással, nemkisebb sikert aratott, Ga-
h/asi Miklós, a vásárhelvi Tornvav Társaság 
főtitkára, aki szintén néhánv versét adta elő. 
Bdrdv Teréz uj költők verseiből adott elő. 
produkcióját lelkes tapsokkal honorálta a kö-
zönség. A jól sikerült kultureet. , dr. Frenkel 
Jenő zárószavaival ért véget. 

— Stautfer dobozos Rochefortot kérjen! 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 6 kovács, 
1 géplakatos, 1 órás, 1 vasesztergályos, 3 faesz-
tergályos, 10 bognár, 5 kádár, 2 kötélgyártó, 2 
kézt szabó, 3 papucsos. 2 borbély, 3 hölgyfodrász, 
10 nőtlen gazdasági mindenes, 9 kifutófiu. 10 üz-
letszerző tisztviselő. 1 takács. Nők: 10 cipőfcbő-
résztűző és ragasztó, 1 varrónő, 1 szőnyegszövő-
nő, 4 hölgyfodrásznö, 1 csárda kiszolgálónő, 1 
napszámosnő, 5 bejárónő, 6 mindenes fözőnő, 2 
főzőnö, 15 mindenes, 1 bejáró-főzőnő. Hadigondo-
zottak részérc fenntartott munkahelyek: 1 takács, 

2 téglagyári, 5 koppasztó. Tanonc-helyek: fűszer-
kereskedő, szabó, kovács. cipész, asztalos, hölgy-
fodrász, vatrónő, kötélgyártó. 

— Tüz az uiszegedi kendergyárban. Hétfőn 
délben tüzei jeleztek az utszegedi kendergyár-
ból. A tűzoltóság, nagy felkészültséggel vo-
nult ki. mire azonban a helvszinre érkeztek, 
a gvári tűzoltóság az egyébként is jelenték-
telen tüzet, eloltotta. Megállapították', hogv 
a tüz öngyulladás'1 következtében a 'fzáritó-
mühely egvik száritószekrértvében keletkezett, 
Használt kötptt' anvagok 'gyulladtak meg. a 
kár nem jelentékeny. 

— Oxálsavas öngyilkossági kísérlet. V i 1 -
l e r Jánosné 35 esztendős, Petőfi Sáudor-
gugárut 66. szám alatt lakó asszonv az el-
múlt éjszaka öngyilkossági szándékból oxál-
savat ivott. Tettét hamarosan észrevették, a 
kórházba szállították., ahol gvomonnosás 
után jobban lett. Lakására; szállították és ott . 
hon. kezelik tovább. Tettének oka ismeretlen. 

KávéoörUölcs nanonla réggel 7—'9-iir Kocsisnál. 
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Nagy 
forsithia-virágzás 
városunkban 

Móra Ferencre, a legfiatalabb szegedi új-
ságíróra emlékezik ezekben a napokban a vá-
ros. A fiatal, alig húszéves Móra Ferencre, 
a főigazgatóság tollnokára, aki idegenül ér-
kezett ebbe az idegen Porvárosba és hazátla-
nul bolyongott az ismeretlen uccákon. Dc az-
tán megállt egy aranyvirágba borult forsi-
thia-bokor előtt, a szive őrömmel, a szeme 
könnyel szaladt tele, mert hiszen regi, drága 
ismerőse volt cz a virág. Ez a találkozás 
tárta föl a város szivét az idegen előtt és cz 
a virág fűzte aranykoszorúval a fiatal költö 
lelkét a városhoz. Este aztán elballagott a régi 
redakcióba, leült ahhoz a bizonyos Mikszáili-
asztalhoz és megírta első Írását, az első s/.e-
gedi Móra-irást a nagy forsithia-virágzás-
ró l . . . 

Azóta nagyon iclszaporodtak a íforsi'thia-
bokrok Szegeden. Aranyszínűk felragyog min-
den kertben, minden virágágyban mintha * 
tereken és a kertes uccáíkon Szeged emlékező 
szeretete tündökölne a márciusi napfény tün-
déri világításában, mintha az egész váro« 
ilyenkor emlékezne vissza arra az első ta-
lálkozásra, amely harminchat esztendővel ez* 
előtt, 1902 tavaszán történt... 

És virágbaborultak a magnolia-bokrok ls, 
Exotikus tulipánvirágjuk uralkodik a L'isS 
pázsit és a lombtalan bokrok fölött. 

Akik figyelik a Széchenyi-tér kertjének" éle-
tét, csudálkozva látják, hogy a régi magnolia-
bokor haragszik a városra. Haragszik, mert 
évekkel ezelőtt, amikor a szobrok medencéi-
nek kellett a hely, kitelepítettek régi fészké-
ből és egy másik parktükörben, Tisza Lajos 
bronzszobra mellett, ültették el. Két testvér-
bokor volt eredetileg, az egyik elpusztult uj 
helyén, mert nem birta ki a költözködés fáj-
dalmát, a másik megmaradt, csakhogy még 
mindig haragszik. Haragja abban nyilatkozik 
meg. hogy szabotálja a saját virágzáti Idejét. 
A fiatal bokrok már régen virágbaborultak', 
dc ez az öreg még csak most bimbózik. 

Duzzog az öreg, de a tavaszi napfényözön* 
nel ő sem dacolhat sokáig. A napsugaruk 
csak kicsalják a virágait, ba később is. 

Valaki hallotta, amint az egyik öreg ci-
nikus platán odasúgta hajnalban a szomszéd-
jának, hogy kivirúgiptt volna már régebben, 
egvidőben a fiatalokkal az * őreg magnólia, 
szives-örömest, csakhogy öreg már és hiába 
erőlködik, nem ind a fiatal generációval lé-
pést tartani. 

— Higyje el, szomszéd — suttogta kuncog-
va az öreg platán —, az éjszaka hallottam, 
hogy a nagy erőlködésben sóhajtozott, nyög-
décselt is . . . . 

—oOo— 

— „Júlia" minden este a színházban. 

— örökre kitiltották az országból, visszatéri 
é® nekitámadt a rendőrnek. M á r t a Károly, 
többszörösen rovotbmultu borbélveegédat a 
katóságok örökre kitiltották az országból. 
Márta nemrégen Szegedre jött és egvik éj-
szaka barátaival nagv mulat ás t csapott ccv 
kocsmában. A mulatósnak általános vereke-
dés lett a vége. A verekedés az uccáp is foly-
tatódott, majd amikor nagyhirtelen rendőrök 
érkeztek, Márta menekülni igyekezett,. Az 
egvik rendőr. Cserv Károlv felismerte benne 
azt az egvént. akit, kitiltottak a z orszáaból 
és igyekezett Mártát elfogni, azonban Márta 
szembeszállott a rendőrrel is. Cserv Károlv 
végül kardot rántott szorongatott helyzeté-
ben és kardcsapásokkal tette ártalmatlanná 
veszedelmes embert. A törvényszék Rác:-
tanácsa hétfőn vonta felelősségre Mártát 
hatósági közeg elleni erőszak cimén. A bíró-
ság a tanuk meghallgatása után Mártát eou-
kóuam fogházra itélte és az itélet kitöltései 
után, adják át a közigazgatási hatóságoknak' 
kitoloncolás végett. 


