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dalmazta a lapszerkesztők asztalánál. Rendőrt 
kellett hozni, hogy csendre intse. Nem tudjuk, 
miért szükséges minden ilyen népgyűlésen a 
sajtó szidalmazása $ az eféle incidens. Ám 
teremtsék meg a maguk sajtóját, ha még min-
dig nincs meg. De a teremtés legyen szava 
csak szitok és káromkodás lehet ? 

— Az egyetem kérdése. A békekötés után 
alighanem ismét ott fogunk tartani, ahol a 
háború előtt tartottunk. Gondoskodni kell majd, 
amint léjekzetet tudunk venni, árról, hogy mi-
ként helyezzük él főiskolai hallgatóinkat. Az 
ugyan egészeri bizonyos, hogy a budapesti 
egyetemek nem tudják majd befogadni a fő-
iskolai hallgatókat» hiszen már is vannak jelek, 
amelyek azt mutatják, hogy sok külföldi 
magyar akar majd magyar egyetemen 
tanulhi. Itt tehát nem numerüs clausus 
kell, hanem ellénkezőleg, lehetségessé 
kell tenni, hogy minden magyar ember, 
aki magyar egyetemen akar tanulni, ott 
helyet kapjon. Természetesen égyáltalán néni 
lennének ezúányu gondjaink, ha annak ideién 
nem Debrecenben állítják föl a másődik és.Po-
zsonybán a harmadik egyetemet. Debrecenbén 
egyházpolitikai okokból és Pozsonyban, mert 
Frigyes főherceg akarta így. Ha Szegednek áté^ 
lik az uj egyetemek egyikét, ma legalább 
két egyetemünk van. ¿Engem nem lokál-
patriotizmus vezet. A ' legfontosabb líélyi 
érdekeket sem tudnám országos érdek főié 
helyezni. De ha Majgyarországono legalább 
olyan döntő szava van az országos érdeknek, 
mint a személyi befolyásnak, akkor annak 
idején Szeged mellett más város számításba 
sem jöhetett volna. Ezek a sorok egy hozzánk 
küldött levélből vannak, amely ismét aktuá-
lissá akarja tenni > a szegedi egyetem ügyét 
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Előbb rendezzük, csak valahogy is, a tengődő 
ország és a budapesti egyetem ügyét. Hogy 
legalább ott lehessen tanulni. A debreceni 
egyetemet még nem tekintjük elveszettnek. És 
yan-e olyan lokálpatrióta Sfcegedön, aki nem 
szívesen mondaria le tiz évre is az egyetemről 
egy jobb békeszerződésért ? A; hosszú levél bői 
a fenti sorokat mégis közreadtuk. Tanuljunk 
azokból is.'A régi rendszer, melyben nagy 
urak kedvéért ártottak országos ügyeknek, nem 
kell. De olyan uj se kell, amelyben megmarad 
a-nagy urak régi befolyása és a helyzet még 
azzal is rosszabbodnék, hogy állandó izgalom-
ban.' feszültségben és harcra felkészülve tartaná 
az egyes társadalmi osztályokat. 

— A munkáskőnyvtár és olvasóterem 
megnyitása. Vasárnap délután csendes és 
bensőséges Ünnepség keretében nyitották meg 
a szociáldemokrata-párt munkáskönyvtárát és 
olvasótermét. Az ünnepség a Munkásotthon 
színpadi termében folyt le, amelyet teljesen 
megtöltöttek az érdeklődők. Számos beszéd és 
szavalat élénkítette az ünnepséget, amelynek 
fénypontjaként Juhász Gyula „Uj gondolatok a 
könyvtárban" című ez alkalomra irt ódáját 
mondotta el lelkesen figyelő és tapsoló hallga-
tóságának. A munkáskönyvtár és olvasóterem 
többhónapi lankadatlan; munka eredménye. 
Néhány derék ember fárádalmas utánjárására és 
bttzgólkodása hozta össze azt a 4000 kötet 
könyvet, amellyel a könyvtár ma rendelkezik, 
—j a lapok és folyóiratokon kívül — amelye-
ket mind díjtalanul használhat a munkásság. 
A párt tudatában van a könyvtár és olvasó-
terem szocíálpédagógiai * jelentőségének és eb-
ben a tudatban — mialatt maga is a könyvtár 
gyarapítására fordítja erejét, mindazoktól támo-
gatást, — 'könyveket és folyóiratokat kér — akik 
értékelni 4udják a munkásság kulturális nevelé-
sének társadalmi jelentőségét. ' • ./.: 

— Lová&zy válasza egy támadásra. Egyik 
budapesti lap hosszabb cikkben a legszélső-
ségesebb gyűlölség hangján ír LovásZyról. A 
támadásra hosszabban válásról Lovászy s 
egyebek közt ezeket mondja: — Október 
30-ért, nincs mit szégyenkeznen. Az nemzeti 
forradalom volt; Mindig olyan eszmékért har-
coltam, amelyek igazságát az ic ő is igazolta ; 
békéért, demokráciáért, népek testvériségéért, 
nemzetek szabadságáért. Azt irja a lap, hogy 
„csak egy ember dacol a nemzeteltipró Vihar-
ral" és ez én yagyok. Hát igenis, én mindig 
dacoltam és mindig ,dacolni fogok minden 
nemzéíeltipró viharral. Dacoltam a háborús 
áramlottal, mert tudtam, hogy az a nemzet 
katasztrófáját idézi elő. Dacoltam a vörös 
áramlattal, mert előre láttam a nemzet katasztró-
fáját. És dacolok most azzal a vészes és gyű-
lölködő áramlattal, mert az a meggyőződésem, 
hogy ez az országot egy harmadik katasztrófába 
dönti. .',; 

Újfajta eljárás a cipőszerzés terén. 
Az utóbbi időben a városban gyakran meg-
ismétlődtek a betörések. Most már, hogy 
beállt az ősz, a müveletekre alkalmas az idő 
is, mert hamar leszáll a nap és a besötétedett 
idő különösén alkalmas a sötét müveletek 
végrehajtására. A betörések azonban kocká-
zatosak, mert gyakran megesik, hogy a nem 
várt „vendégek*!, akik bejelentés nélkül szok-
ták megtenni látogatásukat, otthon találják a 
házbeliekét, akiknek jelenlétében mégsem 
igen Tehet eredményesen elvégezni a vizit 
tulajdonképeni célját. Azonban nem minden 
betörő dolgozik álkulccsal vagy feszitővassal, 

vannak, akik minden eszköz nélkül hajtják 
végre műveletüket és csakis az esetben, ha 
valakit otthon találnak. Ilyen műveletnek volt 
egy-két nap előtt szenvedő alakja két szegedi 
ismert orvos, akiknek lakására beállított egy 
ember, aki ha nem is volt választékos ízléssel 
öltözve, de fogadni lehetett a szolgálatkészsége 
és az előzékenysége miatt. Az egyik orvos 
lakásán a „vendég" az orvos feleségét találta 
otthon, akinek elmondta, hogy az orvos ur 
páciens látogatása céljából megjelent náluk, 
ahol amikor dolgát végezte, a távozás himes 
mezejére lépett, de az udvaron belelépett egy 
szögbe és amikor a szöget a cipő talpából kiakarta 
húzni, a szöggel együtt kihúzta a cipő talpát 
is. (Ilyenek a háborús készítmények.) Talp-
nélküli cipőben pedig az orvos ur nem tud 
járni, kéret tehát egypár cipőt, hogy beteg-
látogató útját tovább folytathassa. Az orvos 
felesége előkeresett egypár cipőt, átadta a 
szolgálatkész férfiúnak, sőt a szíves fáradozá-
sát meg is köszönte. A nem várt „vendég" 
sietve távozott és hihetőleg azonnal értékesí-
tette az orvosi cipőket. Hasonló eset történt 
egy másik orvos "lakásán, ahol a szobalány 
fogadta a „vendég"-et és kétpár cipőt adott 
át a hírhozónak, hogy az orvoe ur választ-
hasson, melyikben is esik könnyebbségére a 
járás. így történt. Amint látható, a szög csak 
háfompár cipőt, de nemesebb szerveket nem 
ér in te t t . . . 

— Balogh Károly újra Belgrádba utazik. 
A város ellátása ügyében megindított tárgya-
lások folytatása miatt Balogh Károly tanácsnok 
csütörtökön ismét Belgrádba utazik, ahol be-
mutatja a közélelmezési miniszternek azt az 
engedélyét, amelyből kitűnik, hogy Szeged 
város az országos ellátásból ki van kapcsolva 
és igy örtönmagának kell az ellátásáról gon-
doskodnia, 
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Kedden, október 7-én: 

fl legszebb magifar Hím újdonság! 

Paul Bourgef regéntje 5 részben. 
Személyek: 

Colombiéres herceg . . Gál Gyula 
Lajos herceg, a fia . . Fenyő Emil 
Palmi' bárónő . . . . . Mészáros Giza 
Livia . . . . . . . . Mea Melitta 
Carron . . . . . . . Gellért Lajos 
' * '' ' '^^¿i l i rrwi l l í m ¡»•••••••^•i. IMI & f'' '' 

f Előadások 5, 7 és */a 9 órakor. 

Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete 
TELEFON 120. Feketesas, utca 19. szám, TELEFON 120 

Háziasszonyok legkedveltebb bevásárlási helyei 
Állandóan raktáron vannak és olcsón beszerezhetők: liszt, kukorica, dara, derce, só, 
fűszer-áruk, seprők és kefék, kitűnő ház? és pipereszappanok, i-a zomáuc edények? 
csemege, ásványvizek, borok. Huscsarnok, hentesüzlet. Mindenki Blessen részt je-
gyezni! ' Egy részjegy éra 100 kor. Minden tag légkésőbb e hó folyamán tagsági 
könyvecskéjét vigye el. A bevásárlásokhoz mindenki hozza magával a könyvé t ' 

Naponta friss sütésit házikenyér! 


