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szeged-falva bei- is ¡ ő r l e t é n 
A folyamatban lévő heves választási küzdelem 

sok értékes tapasztalattal szolgál mindnyájunk-
nak. A központilag kirendelt »túlerővel« szemben, 
elvbarátaink önfeláldozóan, kitartóan és a válasz-
tók többségére támaszkodva viaskodnak az első 
sorokban. 

Elfogulatlan tárgyilagossággal tekintve a dol-
gokat és a pártpolitikai érdekeken felülemelkedve, 
nem hagyhatom szó nélkül a velünk szemben 
álló pártoknak igaztalan eljárását A város kö-
zönségének elbírálása alá bocsátok tehát. — egy 
kötetre terjedő speciális szegedi műszaki gyűj-
teményemből egy-két esetet 

Az úgynevezett »külvárosi párt« által elég han-
gosan hirdetett egyedüli vivmány: a külváros-
részek világításának ügye, aktualitást nyert akkor, 
midőn a szegedi gázgyár érdekei azt megkívánták. 
Kiterjeszteni szándékolták ugyanis a világítást 
Dorozsmára, Apátfalvára és a többi szomszéd fal-
vakba, ipartelepekre. Az egyetemi pavillonok, in-
ternátusok, képezdék stb. építésével is jelenté-
kenyen megszaporodott fogyasztásra számithatott 
a részvénytársaság. A régi ócska villanyvezeték 
már amúgy is tul volt terhelve és bizony-bizony 
egyes kábelszakaszok már kicserélésre szorulttak. 
A* áramfejlesztő gépek pedig ily nagy teljesít-
ményre képtelenek voltak. Legjobb alkalomnak kí-
nálkozott tehát a külváros »szerényméretű« vilá-
gításának ügye. Speciálisla elsőrendű elektromér-
nök-szakértő részvételével egy szükebbkörü bi-
zottságban működtem a gázgyár ajánlatának köz-
gyűlési tárgyalása előtt. Betekintést vettem a vá-
rosi mérnöki hivatalnak ajánlat-elbírálási módsze-
rébe, a költségmegállapitások, a verseny nélküli 
ürmegállapitás stb. részleteibe. Ugy vélem, jo-
gosult vagyok tehát kritikát mondani ezen ügy-
ről. A most halódó, 1—1 napra életrekeltett köz-
gyűlés »fejbólintó Jánosai« mindent megszavaz-
tak. Hiába kérleltük: várjunk még csak egy-két 
hétig, a rengeteg pénzösszeget azonnal megszavaz-
ták és a munkáknak birtokonkivüli, azonnali vég-
rehajtását elrendelték. 

Zz a tényállás. Nem pedig a külvárosi párt 
egyik-másik kortesének ama. — nyílván célzatosan 
rosszhiszemű ráfogása, mely szerint én a kül-
város világításának nem lettem volna híve. Ez el-
len a leghatározottabban tiltakozom! Igenis, a 
külvárosrészek minden lehetetlen áron való vilá-
gításának és a város kihasználásának nem vol-
tam híve, de híve vagyok a lehetetlenül magas 
villanyegységárak leszállításának. 

Az akkor elért »eredményekre i tehát mostaná-
ban ne nagyon hivatkozzanak Petrikék. Ezzel az 
egyetlen vívmányukkal nincs mit dicsekedniük. 
A hozzá nem értés, illetve a szaktudás hiánya 
folytán ez nagyon drága mulatság volt 

A másik szívügyem: a nedves pinceodnk eltün-
tetése tárgyában évek óla folytatott küzdelmem. 
Nem kérkedtem soha cselekvéseimmel és a vá-
lasztás előtt három nappal nem akarom r. válasz-
tók bizalmát ezzel és ilymódon megszerezni. De 
akik ugy a közgyűlésen való felszólalásaimat, mint 
a szociáldemokrata pártnak a város polgármesteré-
hez juttatott memorandumát, a helvszíni szemlék-
ről ezen lap hasábjain közölteket, a kilakoltatott 
belvárosi lakók érdekében megtett lépéseimet stb. 
figyelemmel kisérték, tudhatják, hogy nekem is 
volt részein abban, hogy végre a nedves pince-
lakásokban élők katasztere összeiratott, hogyJung 
dr. kerületi orvos bízatott meg a statisztika stb. 
feldolgozásával, hogy az első kislakásos városi 
épületnek munkába vételéig, — szerény kezdetnek 
— eljutottunk. Ugy hiszem, ezt az illetékesek is, 
el kell. hogy ismerjék, bár azóta világnézeti meg-
győződésük a hatalom felé való orientálásra kész-
tette őket. 

Több műszaki ügyről ne is essék ezúttal szó. 
Védekezésre sincs szükségünk, hiszen a sebeket, 
melyeket az utolsó tiz év áldatlan gyűlölete raj-
tunk ejc't, n inde'ilcor gondosan takartuk és ujabb, 
gerinces szemLi v.cz-éssel gyógyítgattuk. Igazam tu-
datában nem hunyhattam azonban szemet az igaz-
talan megszőlások és a választási harc közben, 
a választó polgárok megtévesztésére okot adó 
közlemények előtt. Ezért szólaltam meg én is és 
a becsületes. iga¿ ügyért küz<*' társaimmal együtt 
tovább harcolunk. — remélhetőleg számban, erő-
ben és erős elhalálozásokba^ meggyarapodva —: 
tisztább levegr'úrt. szabadabb életért, baladó szel-
lemért — a magunk és gyermekeink számára. 

Ilyen feladatok teljesítése, minden akadályokkal 
szembeszállva, a mi becsületei szándékunk. Csak 
polgártársainkon múlik, hogy a nehéz feladatot 
önzetlenül vállalhassuk. Továbbhaladunk —nem 
remélt csalódás esetén is, — tovább küzdünk az 
egyenes uton, álljuk eltántorithaatlanul a harcot 
rendületlen bizodalommal, mert eszméink túlélik 
a gyűlölet és az ember vadászat korszakát is. 

Taussig Ármin. 

1 P é n t c k R 6 m k a , h - Mindenszent. 

JS.m Protestáns Marianna. Nap kél 6 óra 
43 perckor, nyugszik 4 óra 44 perckor. 

Egyetemi könyvtár vasár- és flnnepnap zárva 
Somogvi könvvtár xSrva. Muzeam nyílva dél-

előtt 10-től (¿1 l-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Grűnwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.' 
777.) Temesvári József, Kelemen ncca 11. 
(Tel.: S91.) Moldvány Lajos, Újszeged. Vedres u. 
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
5.) Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel.: 
384. EZ.) 

A reformáció emlékünnepélye 
Csütörtökön tartotta meg a református egyház 

a reformáció emlékünnepélyét. Délelőtt 10 órakor 
a Kálvin-téri református templomban B a k ó 
László lelkész ünnepi istentiszteletet tartott, ame-
lyen megjelentek a katonai, városi, állami és 
egyetemi hatóságok képviselői is. 

Délután 5 órakor az egyetemi Bethlen Gábor 
Kör rendezett ünnepélyt a templomban, amelyen 
G y ö r f f y István rektor jelent meg az egyetem 
képviseletében. A megnyitó beszédet dr. Szent-
p é t e r y Zsigmond egyetemi tanár tartotta. A 
Szegedi Református Énekkar Gusztáv Adolf éne-
két adta elő Á r o k s z á l l á s y János karnagy 
vezetésével, majd P a c z o l ay György mondott 
magasszárnyalásu ünnepi beszédet. K u g l i s Zsu-
zsa L é v i us Ferenc orgonakisérete mellett 
Beethoven vezeklését énekelte. Végül Bakó László 
áldást mondott. 

— .4 D é l m a g y a r o r s z á g legköze-

lebbi száma Mindenszent ünnepe miatt va-

sárnap reggel a rendes időben jelenik 

meg. 

— Napfogyatkozás. Holnap délben 12 óra 06 
perckor napfogyatkozás veszi kezdetét. A legna-
gyobb elsötétedés 12 óra 33 perckor áll be. Ná-
lunk a napfogyatkozás olyan kicsiny lesz, hogy 
szabad szemmel nem látható, csak speciális mű-
szerek segítségével. 

— Protestáns konferencia. A Keresztyén Leány-
egyesülelek Nemzeti Szövetsége Szegeden kétna-
pos konferenciát rendez. A konferencia szombaton 
délelőtt nyílik meg. Délelőtt folyamán leányok és 
asszonyok részére lesznek előadások a református 
egyház tanácstermében, délután 6 órai kezdettel 
pedig nyilvános összejövetel lesz a városháza köz-
gyűlési termében, amelyen B e r e c z k y Albert bu-
dapesti református lelkész »Az Istentől ihletett 
írás« és dr. G a u d y László budapesti ev. lel-
kész »Az igazságban nevelő írás« cimen tartanak 
előadást. Az összejövetelre beléptídij nincs. A 
konferencia minden érdeklődőt szeretettel hív és 
vár. 

— Házasság. Schreiber Ili, dr. Schreiber Fülöp 
orvos leánya és Weiss Antal nyomdatulajdonos 
(Budapest) házasságot kötöttek. 

— A Magyar Nők Szent Korona Szövetsége sze-
ged' szervezete november 3-án, délután 5 órakor 
a kegyesrendi főgimnázium dísztermében emlékező 
délutánt tart a következő műsorral: Magyar Hi-
szekegy, énekli a polgári iskolai tanárképző főis-
kola vegyeskara, ünnepi beszéd: dr S p r e n g e r 
Mária, Gyászdal, énekli a polgári iskolai tanár-
képző főiskola vegyeskara. Dr. Cziténé Lovich 
Ilona: Precesszió. A nagy halott. Emlékbeszédet 
tart Kiss István. Himnusz: énekli a polgári is-
kolai tanárképző főiskola vegyeskara. Beléptidij 
nincs. A Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége 
november 3-án, délután 5 órakor a Magyar Nők 
Szent Korona Szövetsége »Emlékező délutánt« ren-
dez a kegyesrendi főgimnázium disztermében. Fel-
kéri tagjait, hogy az ünnepségen minél nagyobb 
számban résztvenni szíveskedjenek. 

x Sokéves kísérletezésre volt szükség, hogy az 
egész világou elterjedjen. Az Aspirin-tableíták jóságát 
a közönség dicsérete elismerte. Természetes, hogy 
gyakran megkísérlik éppen az Aspirin-tabletlák 
utánzását, de ezek sokszor károsak. 

— Arany, ezüst és egyszerű lakodalom — egy 
napon. Budapestről jelentik: A hevesmegyei Tarna-
bód községben ritka családi esemény történt. 
K a s s a János 73 éves tekintélyes tarnabódi gazda 
aranylakodalmát ülte feleségével, ugyanakkor fia, 
ifj. Kassa János ezüst menyegzőjét ünnepelte és 
ugyanazon napon tartotta esküvőjét Kassa Gizella, 
ifj. Kassa teányaj Kladj^q L«ijp> állami kápolnai 
iharossal,/ ' - — 

H a l o í f a k n a p i á n 

Az apokalipszis lovasai derekasan elvégezték fel-
adatukat. Az élők birodalmából a holtak birodalmát 
teremtették. A városok végén uj, nagy latifundiu-
mok sorakoznak fel széles területeken. Megsza-
porodtak a holtak, amilyen tempóban az élők 
sohasem tudnak megszaporodni. Aratott a gyi-
lok, a bomba, a gáz, az éhség, fronton katonát, 
hinterlandban asszonyt és gyereket. És a ha-
lottak napján újból feljajdul a siratok hadse-
rege. Újból és újból megindul az uj népvándor-
lás — elrettentöbb minden eddiginél — a hősi 
sirok felé. Követelik az apát, a fiút, a férjet, a ked-
vest, beljebb a békés részeken az asszonyt, a 
gyereket. Szörnyű és megrendítő szánionkérés. Az 
egykor vidám hajlékok elcsendesedett lakóihoz 
dübörög ki az uj népvándorlás. Könnyek és 
gyertyák milliárdjainak ministrálása hívja a há-
borút telemre és azokat, akik a borzalmas kata-
klizmát felidézték... 

Doberdó, Isonzó, Mrzi Vrh, Tolmein', Verdun, 
Mazuri tavak már csak a távol messzeségben 
ködlenek, de itt maradtunk mi a háború igazi csa-
tavesztettjei és koszorúval a kezünkben masíro-
zunk a legnagyobb világbirodalom hősi parcel-
láihoz és az anyák, feleségek, gyermekek nevé-
ben harsogjuk: soha többé háborút... 

Nincs a földnek olyan tája, ahol ezt az óhajt 
át nem éreznék, a gyászbaborult népek meg-
értik egymás fájdalmát és ahogyan a könnyek hul-
lanak a drága hantokra, a hivő lélek fohásza száll: 
Teremtő Isten, szabadíts meg a Gonosztól és ne 
küldj erre a világra soha többé háborút. 
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— Zoltán Béla halála. Budapestről jelentik: 
Zoltán Béla ny. igazságügyminiszter, a magyar béke-
delegáció és több vegyes döntőbíróság volt tagja, 
tegnap este szivszélhüddsben elhunyt. 

— A tótkomlós! főjegyző és a húsárak. Tót-
komlós község főjegyzője, dr. G e r l a y Károly, 
felhívást bocsátott ki a hentesekhez és mészáro-
sokhoz és felszólította őket, hogy az élőállat és 
húsárak közötti aránytalanságok megszüntetése ér-
dekében a mostani húsárakat legalább 30 száza-
lékkal szállítsák le, mert különben más módon 
fogja megvédeni a közönség érdekeit. 

— Betörtek egy lómészárszékbe — siker nélkül. 
Csütörtökre virradóra a Felcetesas-uccában járó-
kelők gyanús zörejt hallottak a 19. számú házban 
levő S z a b ó Zoítán-féle lómészárszék felől. Az 
üzletnek fel volt engedve a redőnye, a kirakat-
nak az egyik belső üvegfala pedig betörve. A 
bejáratnál egy dülöngő ember bukdácsolt, aki 
azonban nem" tudott számot adni arról, hogy ke-
rült oda. Megállapították, hogy valaki a mészár-
szék betört belső kirakatablakán bemászott az 
üzletbe, o.tt a fiókokat feltúrta, de nem tudott 
semmit sem elvinni, mert a tulajdonos éjszakára 
nem tartott pénzt a kasszában. Zsákmány nélkül 
volt kénytelen távozni. Az üzlet előtt talált em-
ber minden valószínűség szerint véletlenül került 
oda. A rendőrség keresi a tettest. 

g NUTRIETTE h PLATIN 
f b u n d á t r e n d e l l e n o l c s ó n 

— A zsidó nő szakácskönyve minden háziassz-
szonynak igazi barátja, tanácsadója egész életén 
át. A 380 oldalas, 1200 kipróbált receptet tartal-
mazó, pompásan összeállított munkát alapos gon-
dossággal és mindenre kiterjedő figyelemmel Ro-
sent'eld Mártonné Spán Aranka irta. A könyv 
ulmutatója minden asszonynak. Részletes ismerte-
tőt bérmentve küld: Erdős József hirdetési iro-
dája, Budapest, II., Vitéz-ucca 2. 
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Szegeű város 
egyetlen söröi® étterme 

a Horvátit Preüer! 
á la 3 féle Drefier sör van csapon. 

Korona, Sxt. János és Bak sörök. 

Kitűnő zónák. Cegolssóbban ét-

kezhet Savi és napi abonomáia. 


