
o április 28. 

A talsó oldalról elvakultan harcolnak ellene! 

A szervezett munkásság annyira mindenek-
fölött állónak, szentnek tekinti a beteg és 
balesetet szenvedett biztosítottak ügyét, hogy 
az egész választási küzdelemtől távoltartja a 
napi politikát. Pártja, a szociáldemokrata 
párt, a szakszervezetekre bizta a küzdelem 
megvívását. Nem igy a nemzeti blokk vezér-
kara. A napi politika eszközeinek igénybe-
vételével remél sikert elérni. Ezt bizonyít-
ják eddig megjelent röpiratai, a kormány- és 
kurzuslapokban megjelent cikkei. Nem a be-
teg és balesetet szenvedett biztosítottak sorsa, 
hanem politikai hatalmának megmentése az 
igazi célja. Elárulják ezt jelölései is. 

Ha közelebbről megnézzük a nemzeti blokk 
jelöltjeinek névsorát, lehetetlen észre nem ven-
ni, hogy munkásjelöltjei kőzött egyetlen egy 
sincs olyan, akit a szakmájához tartozó mun-
kások közül 10 is be akarna küldeni a kerületi 
választmányba. Nem is a munkások jelölték 
őket. Találunk közöttük munkafelügyelőket, 
gépészeket és más havidijasokat. Hatáskörük-
nél fogva inkább tartozhatnak a tisztviselők 
csoportjába, mint a munkásokéba. Ezektől 
ugyan nem remélhetik a munkások, hogy 
megválasztásuk esetén az ő érdekeiket fogják 
szolgálni. 

Munkások érdekeit csak azok képviselhetik 
maradéktalanul, akik közülük valók. Ez ve-
zette a szervezett munkásságot a jelöléseknél 
és ezért választotta ki őket kivétel nélkül a 
maga soraiból. 

Nem hiszem, hogy akadjon biztosított, akit 
megtéveszthetne a nemzeti blokk jelölése. 
Munkásérdekeket csak független munkások, 
tisztviselői érdekeket csak független tisztvi-
selők szolgálhatnak maradéktalanul Ezért kell 
minden biztosítottnak a maga csoportján be-
lül a 2. számú listára adni szavazatát, amely 
garanciát is nyújt erre. 

Azt sem hiszem, hogy a kézmüiparosok, sza-
badfoglalkozású és háztartási munkaadók te-
kintélyes tömege ne látná tisztán, hogy ennél 
a választásnál 

a kurzus politikai hatalmának 
megmentéséről van szó, 

amihez pedig nem fogja segítségét nyújtani, 
hanem minden haladó gondolkozású munka-
adó a 2. számmal ellátott jelöltlistára fogja 
leadni szavazatát. 

Az igy leadott minden szavazat erőt ad an-
nak a követelésnek is, hogy 

a Társadalombiztosító Intézel va-
lóban szociálpolitikai Intézmény 
és ne kurzus, vagy kormány-

politikái bázis legyen. 

Ennek előfeltétele pedig, hogy az intézmény 
ügyeit valódi önkormányzat utján az érde-
kellek irányítsák, az intézmény fentartásának 
súlyos terheiből pedig ugy az állam, mint 
a megyék, városok és községek is vegyék ki 
részüket. 

Lé jer Dezsíí. 

Villamos konyhák, modern világító készülékek, 
fürdfiberendezések a gázgyár mintaiizletében 

Egy uj és — túlzás nélkül mondva — hézag-
pótló intézménnyel gazdagodott ismét Szeged 
városa. Megnyílt a Szegedi Légszeszgyár és 
Villamtelep uj városi irodája és mintaterme. 
Szombat este mutatták be az intézményt a 
sajtó képviselőinek és a város vezetőinek. 
Az uj telepnek a közönség szempontjából 
annyiban van különös fontossága, hogy ezen-
túl itt is készséggel szolgálnak felvilágosítások-
kal és főleg hasznos tanácsokkal a legszesz 
és Villany használatára vonatkozólag. Az uj 
iroda a Kölcsey-ucca 11. szám alatt a Magyar 
Általános Takarékpénztár volt helyiségében 
rendezkedett be és pedig minden tekintet-
ben nagyvárosiasán. Az iroda vezetője Som-
Igódi Ferenc, a légszeszgyár régi tisztviselője, 
aki mától kezdve itt áll a hivatalos órák 
alatt a közönség rendelkezésére. 

A sajtóbemutalón Pongrácz Albert igazgató 
kalauzolta a vendégeket az elegáns helyiség-
ben és mutatta be mindazokat a technikai 
vívmányokat, amelyek a gáz és villany hasz-
nálata terén tőbbé-kevésbbé ujkeletüek és ke-
véssé ismertek. 

A légszeszgyár — mint Pongrác; igazgató 
mondotta — abból a szempontból indul ki, 
hogy szükség van a közönség kioktatására 
a gáz és villany okszerű használata tekin-
tetében, mert az elégedetlenség rendszerint 
onnan ered, hogy helvtelen használat, eset-
leg elavult berendezés következlében nagy az 
áram- vagy lcgszeszfogyasstás és magas a 
számla. Ez nemcsak a fogyasztókra, hanem 
a légszeszgyárra nézve is káros, meri könv-
ttyen közhitté válhat, hogy a légszesz és vil. 
lanyfogyasztás — drága. Az igazság pedig az, 
hogy a légszesz és villany helyes használat 
mellett olcsóbb bármely más fűtőanyagnál. 

Az ízlésesen berendezett tágas terem a vi-
lágiló készülékek minden fajtájával fel van 
szerelve és pedig ugy modern, mint elavult 
rendszerű égőtestekkel. Ezekkel demonstrál-
ja a gázgyár a különbséget a sokféle világí-
tás között, valamint a különbséget is, ami a 
fogyasztásban mutatkozik. A falon egy nagy 
kapcsoló tábla, amelynek segítségével min-
den villannyal fűthető vagy hajtható készü-
lék áramfogyasztása ellenőrizhető percekre és 
fillérekre. Pontosan meg lehet állapítani, 

egy porszívó, vasaló vagy villamos föző-
mennyi áraimat fogyaszt és mibe kerül 

egy liter viz felforralása. Ezek az eredmények 
azután minden kétséget kizáró módon igazol-
ják a rentabilitását 

A telepen berendezett fürdőszoba természe-
teden a legkényesebb igényeket is kielégítené, 
ha ugy ahogy van, áthelyeznék valamely la-
kásba. Nemcsak a fürdőkádat és mosdót 
látja el meleg vízzel egy a konyhában elhe-
lyezett gaisir-készülék, hanem a legdiszkré-
tebb berendezési tárgyat is. Ezzel egyébként 
azt akarja a gázgyár demonstrálni, hogy a 
lakás konyhájában felszerelt auló-gaisir nem-
csak a konyhát látja el forró vizzcl, de a 
fürdőszobát és esetleg orvosi műtermet vagy 
más helyiséget, ahol meleg vizre van szükség. 
Nagyszerű ezeken a készülékeken az, hogy ön-
működő szabályozó készülék, amely fellob-
bantja a lángot, ha a melegvizcsapot meg-
nyitják és automatikusan alszik ki a láng, ha 
a víz a szükséges hőfokot elérte. A fütőkészü-

A lábfej épető érzései! 
Zuzádásos, 

gyulladásos lábak! 
Fárasztó gyalogolások, menetelések, száraznwleg, 
vagy nedves időben, hosszantartó álldogálások kö-
vetkezményei: piros, dagadt, fájdalmas láb. Már 
egy lábfürdő könnyebbséget okoz; egy jó evőka-
nálnyi (maroknyi) SZENT RÖKUS-lábsó feloldan-
dó, illetve beleszórandó egy lavór meleg vizbe, a 
láb 15—30 perrig áztatandó, utána egy órát pi-
henni, vagy lefeküdni. A fájdalmak, kellemetlensé-
gek mintegy varázsütésre elmúlnak. 115 

lék belseje nem éghet ki, nem robbanhat és 
nem fogyaszthat fölösleges módon légszeszt. 

Nagyszerűen berendezett konyhája is van a 
telepnek, amelyből a tulipános tányérok sem ' 
hiányoznak, de még kevésbbé a legcélszerűbb 
tüzáiló főzőedények. Különösen kitűnő a kony-
ha világítása, amely sehonnan sem vet árnyé-
kot és a szakácsnő fentartás nélkül belelát-
hat a fazékba. 

Egy kis női fodrászszalon különösen a cél-
szerű világítást mutatja be, hogy a tükörben 
szinte nappali fényben látja magát, aki frizu-
rát készíttet, ondoláltat vagy egyéb kozme-
tikai műveletet végeztet. Nem hiányzik innen 
természetesen a villamos hajszárító sem és 
légszeszlángon melegíthető hajsütővas. 

Orvosok részére különleges autó-gaisireket 
mutatnak be, amelyek 10 perc alatt 100 fokra 
hevítik a vizet és minden más található itt, 
amit villany és légszesz tercn az utóbbi idők-
ben produkáltak. 

Egymás mellett sorakoznak természetesen 
a különféle gázfőzők, kisebbek, nagyobbak, 
egyszerűek és díszes kivitelűek, amelyeket öt-
évi részletfizetésre szállít a gyár mindenkinek. 
Ezek kőzött is látunk azonban örvendetesen 
ujat és ez a magyar gyártmányú gáztűzhely. 
A csepeli Weisz Manfréd-gyár tért át az 
utőbbi időben a légszesztakaréktüzhelyek gyár. 
tására és megállapíthatjuk, hogy a régi és be-
vált német gyártmányok mellé állítva, a laikus 
nem képes megállapítani, hogy melyik a ma-
gyar és melyik a külföldi gyártmány. 

Láttunk egy villamos gyomormelegilő ké-
szüléket, amelynek az a nagy előnye az eddig 
használatban voltak fölött, hogy automatiku-
san kikapcsolódik, ha elérte a maximális hő-
fokot. A régi készülékekkel ugyanis nem egy-
szer történt szerencsétlenség, mert ha elaludt, 
aki használta és nem redukálta le a hőfokot, 
akárhányszor összeégett és az ágynemű is el-
égett. 

Végül egy külön helyiségben vannak felsze-

A szegedi ág. hilv. evang. egyház mély fájdalommal jelenti, hogy 
51 éven át hűséges lelkipásztora, a gyülekezetnek árviz utáni teljes ujraszervezöje, 

a Dugonics Társaság tb. tagja, Szeged sz. kir. város törvényhatósági tagja 

életének 82-ík, nyugalomba vonulásának 2-ik esztendejében lelkét visszaadta 

teremtő lírának-

A gyülekezet e drága halottját az ev. templomból folyó évi április hó 29-én 

délután 4 órakor fogja temetni. 

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitel 
megtartottam: végezetre eltétetett nekem az igazság koronája." 

II Tim. 4. 7-8 . 

Ui női divatszalón! Ér'esitem a n. é. hölqyközönséfjet, hogy Budapesten foly-
tatott divatszalónomat, melyben legelőkelőbb és legkénye-

sebb IzlésQ közön- C f o n o H o n R £ l f O 111*1*9 9 o C v á m o l o f f megnyitottam. Vállalok rnha , 
séget szolga tam ki, O t C J J C U C I I , HCI\C U L L d fid O l d l l l d l d l l kosztBm- és kabótfazónokat 

elsőrangú francia és angol kivitelben, a legmodernebből k'állitva méltányos árakért. 
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