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„H mai ember önző, 
aki nem mer és nem is akar 

nagy dolgokat" 
Ravasz püspök előadása a református 

konferencián 

(A Délmagyarország munkatársától) Jelen-
teélük, hogy pénteken délután megkezdődött 
Szegeden az országos református konferencia. 
Szombaton délelőtt a városháza közgyűlési ter-
mében zárt ülésen folytatták a konferenciát. A 
vendégek délután megnézték a várost, majd 
délután 5 órakor a Nemzett Emlékcsarnokban 
megkosrorurták Bethlen Gábor szobrát. Dél-
után tovább folytatódott a konferencia, elő-
adást tartott dr. Ravasz László püspök a lelki-
pásztor helyzetéről. Este 9 órakor áhítat volt, 
melyet Baltó László lelkész tartott „Jézus a for-
radalmár" etamel. 

Vasárnap reggel Istentisztelet volt a refor-
márus templomban, ahol Harsányt Pál esperes 
imádkozott, majd Csikesz Sándor egyetemi ta-
nár prédikált. Ugyanekkor Szabó Zsigmond 
halasi lelkész az újszeged! imaházban szolgált, 
a szegedi egyház gyülekezeti termében pedig 
Sebestyén Andor budapesti lelkész tartott áhí-
tatot. 

Az Istentiszteletek után a városháza közgyű-
lési termében dr. Ravasz László püspök mon-
dott ünnepi beszédet. Megjelent az ülésen Bá-
rányi Tibor főispáln és dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes. Dr. Szentpétery Kun Béla 
egyetemi tanár elnökölt, aki Beretzky Albert 
budapesti lelkész beszéde után felkérte Ravasz 
püspököt az ünnepi beszéd elmondására. A 
püspök „A hősies élet felé" címmel tartotta 
meg előadását és többek között ezeket mon-
dotta: 

A hősi élet minden embernek, minden 
művelődésnek és minden kornak eszményi 
életformája. A hősiesség ideáljában vallják 
meg az emberek, hogy milyenek szeretnének 
lenni. Természetes ezért, hogy a hősiesség fo-
galmának a tartalma aszerint változik, vájjon 
a kérdéses művelődés, korszak, vagy embertí-
pus az értékelésnek milyen fokára érkezett 
el A hősről, a hősies él rt -ől alkotott eszmények 
nem egymás mellé állított hanem egymásfelé 
épített fokok. El kell hagynom az egyiket, az 
alacsonyrendüt, hogy felhághassanak a má-
sikra. Minél magasabbá válik a fok, annál in • 
kábto ot és leheftőség az mindenki száméra. A 
jóság hőse nem csak a férfi lehet, han<»m ez 
asszony is, lehet a gyermek, lehet a vén. El-
veszünk és elpusztulunk, ha kihullunk az éle-
tünkből e hősiesség után való vágy. Kell, hogy 
érezzük, ma a szabadulásra ax egyetlen at a 
hősiesség. Az a hősiesség, amely a halál kocká-
zatát tudja vállalni az élet szolgákütáért az élet 
diadaláért. A hősies élet legelső vonása tehát a 
rendkívfiliség. 

— A' mai ember ezzel szemben mindenek-
felett önző. magát féltő, nem mer és nem is akar 
nagy dolgokat. Nem az a fontos számára, hogy 
valójában milyen, hanem az, hogy milyennek 
látszik. Azt vallja, hogy minden ő érette van. 
ő áll a világ központjában. Emellett a füisz-
ter-morál mellett a soffőr-vonás is kiütközik a 
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modern emberen. Néha valami mámor ragadja 
meg, amely ismeretlen világokból arról beszél 
neki, hogy benne is vannak isteni elementu-
mok. Mindezzel szemben pedig minden hősi 
élet örök ideálja Jézus Krisztus. Egész életé-
nek a kockázatát dobta a serpeftyőbe, nem fél-
tette az életét ö a hétköznapivá vált örök rend-
kfvűliség. A hősies élet felé, rajttá keresztül ve-
zet az ut, aki benne él, az az igazi hős. Érzi, 
hogy neki győznie kell. Végtelen a haltára a tű-
résnek, ha Krisztus bennünk, végtelen határa 
a munkának, ha Krisztus általunk. Tűrj és 
keress ujabb és ujabb munkaalkalmakat A 

magyar lehet a hősök nemzete. Ezer évig vér-4 
áztatta földön hősök virága volt, most egy uj 
ébredésre, egy uj lovaggá avatásra* az uj győ-
zelemre maga a Krisztus kopogtat a magyal 
sziveken és kérdi, itt lakík-e az én hő» gyerme-
kem? Az uj magyar toborzó arc, a golgotai má-
mortól zengő uj magyar Werbung, amely étt-
zeng a Tisza-Duna közén: „Ki az, aki jelentke-
zik? Itt vagyok, hős akarok lermil" 

A nagyhatású beszéd után a konferenciai 
résztvevői záróáihitatot tartolLtak, amelyet dr, 
Szentpétery Kim Béla vezetett. 

TIz Indítvány 
a szerdal kisgyűlés napirendién 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
ros tanácsa dr. Pálfy József polgármesterhe-
lyettes elnökletével hétfőn délelőtt készltelte elő 
a szerdai kisgyűlés napirendjét. Az előkészítő 
ülésen részt vett Bárányi Tibor főispán k. A j 
ülés után összeállították a kisgyűlés napirend-
jét amely 79 pontból álL 

Az Isten neves- temetkezések Tállalali szerző-
dése május elsején lejár. Versenytárgyalást tar-
tottak és aimák eredményeként a polgármester 
azt javasolja, hogy az eddigi vállalkozóval, 
Hegedús Bélával kössön ujabb egyévi szerző-
désit a város a régi feltételek mellett. 

Három hónapra vállalatba adják a városi in-
tézmények élelmiszerszükségletének szállítás* 
A hús- és a zsirszállitásra a polgármester Ka-
tona Anitái ajánlatának elfogadását Javasolja, 
a kenyérszükséglet szállításának megosztását 
kéri Milota János és Csonka Gergely között. 
Mindketten 22 filléres ajánlatot tettek. A tej-
szállításra a Központi Tejcsarnok kap megbí-
zást a kórház tejszükségletét Katona Dezsőtől 

rendelik meg, ha Igazolja, bogv megfelelő hű-
tőberendezése van. A tejcsarnok 18 és fél, Ka-
tona 16 fillérért szállítja a tejet de Katonn csak 
a kórház tejszűkségktének szállítására vállal-
kozik. A fűszerfélékre kürt versenytárgyalás 
ügyében egyelőre nem döntenek, mer* a legol • 
csóbb ajánlat benyújtója cukorra nem tett 
ajánlatot ós Így erre uj versenytárgyalást kell 
tartani. BeJelerttJk a kJagyülésnek a vad iszte-
rületek bérletére tartott versenytárgyalás ered-
ményét is. 

A napirenden Hz tndltodrtg szerepel. Dobóit" 
ky Szilveszter a Hattyas-sari átjáróig terjedő 
ut kijavítását kéri, Iritx Béla három inditvá 
nyában különböző uccarendezéseket és uj kifo-
lyók fölszerelését szorgalmazza, Moldván Lajos 
a Temesváry-könit rendezését és az újszeged! 
névtelen nccák elnevezését indítványozza, de 
kér Újszegedre három nyilvános teleifonauto-
matát Is. dr. Tóth Imre az örökbérletek bérének 
leszállítását ké i l Wagner Ferenc a kavicsszál-
litás ügyében nyújtott be Indítványt 

H í r e k 
f i r Kedd. Róm. fcatfc Kap. Tán. Pro-
MBM ^CTtestáns Gedeon. Nap kél 5 »ra 48 
perckor, nyugszik 0 óra 24 perckor. 

Somogyt-kSnyvtár V-öznapokoo délelfltt W-töl 
l-ig, délután 4-tfll 7-ig, a Várost Mnzenm mindea-
nap, vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 10-tő1 fél 1-Ig 

Egyetenri könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap, 
van nyitva. Folyőiraitcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délntán fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Leinzlnger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 18-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ncca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körat 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4. (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-98). 

» X pénteki rendkívüli közgyűlés napirend-
je. B á r á n y i Tibor főispán — mint is-
meretes, — péntek délután négy órára rend-
kívüli közgyűlést hívott össze. A rendkívüli 
közgyűlés tárgysorozatának öt pontja lesz. 1. 
A színház! konzorcium megalakításának be-
jelentése. 2. A színigazgatói állás betöltése. S. 
A gázgyári szerződés jóváhagyására vonatkozó 
belügyminiszeri leirat bemutatása. 4. A gáz-
gyári panaszbizottság megalakítása. A város 
ebbe a bizottságba egy rendes és egy póttagot 
delegál. A polgármester rendes tagul dr. Ve-
res s Gábor, póttagul dr. K e r t é s z Béla 
megválasztását javasolja. 5. A gázgyártól ka-
pott 1,400.000 pengő felhasználása. Ezt az 
ötőtdik pontot valószínűleg leveszik a napi-
rendről, mivel a javaslat még nem készült el. 

— Lögyakorlat a baktót lőtéren. Április 6-én és 
7-én 7 órától ».óráig, «-én és 25-én 7 órától 1 
óráig a helyőrség csapatai a baktói harcszerű lő-
téren éies tölténnyel lőgyakorlatot tartanak. Fen-
ti napokon Jelzett idő alatt a szeged—sándorfal-
vai utat a közlekedés «Kft aUárják. 

t— Felolvasé ölés a Dugonics-Társaságban. A 

Dugonics-Társaság vasárnap délután a városháza 

közgyűlési termében felolvasó ölést tartott Dr. 

S t a 1 a y József elnöki megnyitója után Eckerdt 

Elek Liszt Ferencről tartott felolvasát, majd 

Be re ze l i An ze lm Károly ti* legújabb mű-

vészi versét olvasta feL A hallgatóság a fiatal 

költőt melegen ünnepelte. F i g e d y-F i c h t n e r 

Sándor Haydnról szóló tanulmányát olvasta fel 

nagy sikerrel. A asépszénm közönség valamennyi 

szereplöt hosszasan tapsolta. 

— Nem helymték smtbedUbre dr. Madzsar 

Józsefet. Budapestről jelentik: Egy héttel ezelőtt 

szállították át a rendőrségről a törvényszék Mar-

kó-uccai fogházába dr. M a d z a a r József orvost 

és több társát akik ellen az állami és társadalmi 

rend erőszakos fdlforgatáséra iránynló bűntett 

elmén folyik az eljárás. Ai Agyé« indítványoz-

ta a vizsgálóbírónak Madzsar előzetes letartóz-

tatásának fenntartását. Enyedy Róbert vizsgáló-

bíró most hirdette M előttük végzését, amely sze-

rint M a d z s a r Józsefnek, U j v A r l Imrének, 

P á k o z d l Ferencnek, A n t a l Jánosnak, Új-

v á r i Lászlónak, dr. S c h ön s t e l n Sándor or-

vosnak' és S á n d o r Pál magántisztviselőnek etö-

zetes letartóztatását fenntartotta. 'A letartózta-

tottak a végzés ellen felfolyamodást Jelentettek be 

a vádtanácshoz. 

— Mnnkaközvetités. "K Szegedi Munkaközve-
títő Hivatal közli: Állást kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítőben: 1 nyomdal berakónő, 1: per-
fekt német gépirónő, 1 papucsos, 3 cipész, T re-
szel övágó, 4 ügynök, 1 kifutőfiu, 1 kaptafakészi-
tfl, 1 kovács és mindenes főzőnők. Állást keres 
egy német nevelőnő. 

— Házasság. Schorr Lilly Szeged, dr. Gulyás 
Gyula Magyarkanizsa folyó hó 21-én Budapesten 
házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés he-
lyett) 


