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EGY PLAKAT 
MARGOJARA . . . 

A tényállás: A város hatósága falragaszokon 
hirdeti meg, hogy a tüzoKo Főparancsnokság aján-
latára hol lehet „sertést" pörkölni. A város nagy 
terjedeime itt is megjelenik. Hosszú listát képez-
nek a pörkölö helyek. A tényállásunkhoz tartozik, 
hogy a Gyula-pftspök-telep lakói erre a célra a 
közelükben lévő elhagyott temetőt használhatják. 

Talán fel sem tűnik soknak ily hivatalos hirdet-
mény. Ugyan ki szokta őket elolvasni? Bizonyára 
azért nem kell a villamosvasutnak sem a gedói 
vonalft* meghosszabbítani, mert oly ritkán járatja 
a kocsijait, hogy a ráváró türelmetlen utasjelölt 
kényszerűségében még a tek. tanács plakátjait is 
elolvassa. Én is — megvallom — ily kétségbeesé-
semben fanyarodtam rá, hogy a tek. tanács üze-
netéről kiokositsam magam. Mert bizony sokkal 
több áll rajta, mint amit a nyomdász fekete bötá-
vel rányomott! 

ElftMÖr is büszkén hirdeti, hogy Szegeden tdz-
oltóFöparancsnokságunk van Pedig minő mulasz-
tás, hogy ily magas hivatalt csak „Fö"-parságnak 
hivjáfc. Ajánlom a rókusi városatya önjelölteknek. 
Ígérjék be, hogy megszerzik még a VEZÉB-parsá-
gi cimet és jelleget. Hisz valóban kitűnő működé-
sével 6s szervezetével e Iagmagasabb titulusra is 
rászolgált! 

A plakát még másra is tanitl A vendéglők ét-
lapja mellett a hivatalos nyelv cirádája a disznó-
torra előkészített nemes és hasznos állatot nem 
nevezi disznónak. Ugyan mikép hangzik zengzetes 
aktanyelven, ha valaki megüti a nagylutrit és sors-
jegyével a főnyereményt? „Sertésszerencséje van"? 
Brrr. . . Mikor fognak már a hivatalokban is ma-
gyarul írni? Az az átkos Trianon annyit elrabolt 
tőlünk, hogy mindannyiunk kötelessége az épségé-
ben meghagyott magyar nyelvet fejleszteni és az 
akták papiros béklyóitól megszabadítani — hal-
lottam egyszer Szeged legbölcsebb magyarjától! 

A hirdetmény harmadik tanítása, hogy egy te-
mető a di'sznópörkölés nemes aktusára is szolgált 
Talán azért mert mindkettő az elmulás-utánt jel-
zi, vagy mert mindkettő borgőzös torra utal? 

Hivatalos hely könnyen tulteszi m.agát a tör-
vény előírásain. Pedig sok törvény és rendelet kö-
veteli a temetők számára a kegyelet megnyilvánu-
lását A főváros uri bőkezűségéből megjelenő 
egyik legérdekesebb tudományos folyóiratunk, a 
Városi Szemle utolsó számában épp e törvényeket 
kodifikálja. A toronyaljára — ingyen! — több pél-
dány jár belőle .. utána lehet nézni! Világi tör-
vény azonban nem tartja vissza az emiitett Fö-
parság kijelölését másoló ügyosztályt az olyan po. 
gányságtól, hogy temetőben disznót pörköltessen. 
Tanuljon a toronyaljabeli a muzeumunk feltárá-
saiból legalább annyit, hogy az évezredekkel előt-
tünk itt járt pogányok mily kegyelettel kezelték ha-
lálaik sírjait! Ha pedig hivő hiten — most ezt ugy 
hívják: valláserkölcsi alapon — él, hogy nem bor-
zad vissza ily rendelet kiadásától? El-
felejtette, hogy a temetőt az Egyház szenteli fel? 
Miikép lehet egy felszentelt területet ennyire le-
alacsonyítani? Emberiességet és benső vallásos-
ságot egyaránt gúnyoló, szentségtörő kegyetlenség! 

Szeretnők hinni, hogy azok a vallásos társula-
toknak és egysületeknek, melyeknek egykori pap-
jai e temetőt és az odatemetetteket beszenlelték, 
lesz oly befolyásuk, hogy ezt a rendelkezést — 
mégha korábbi évekből származnék is—ezt a lap-
sus cancellnriae-t mielőbb megmásittassáik! E tes-
tületek feladata ? terület temetőhöz nem méltó ál-
lapotából kiemelni, bekerittelni és befásitani és a 
telep lakósságának kétségtelenül fontos háztartási 
eseményét másutt lebonyolittatni. 

Ne gondolják a transzkontinentális autósztrádák 
arrahaladók, hogy micsoda embermarás folyhat a 
város falain belől, ha egy temetőt annyira elha-
nyagolnak, hogy sertést pörköltetnek benne! 

Jnvenális. 
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D I ó F A - E B E D L Ő 
A Bz ta l o s m i i h ely, Arany János u. 11. 

CIPŐT Ie^ Gráciánál 
K á r á s z c c a s z á m . Hó és sárcipök nagy választékban. 

Hir&K 
— A Kereskedők Szövetségének nagytanácsi 

ülése. A Szegedi Kereskedők Szövetsége ked-
den délelőtt 11 órakor a kereskedelmi és ipar-
kamarában nagytanácsi ülést tart. Az ülésen 
az érdekképviseleti választásokról és egyéb 
fontos ügyekről lesz szó. 

— Elmarad Gino Cucehetti előadása. Amint 
jeleztük, Gino C u c c h e t t i olasz iró ma dél-
előtt 11 órakor revíziós-, délután 4 órakor a 
Dugonics-Társaság felolvasó ülésén irodalmi 
tárgyú előadását tervezték. A Revíziós Liga 
központja tegnap délelőtt telefonon értesítette 
a szegedi főosztályt, hogy Gino Cucchetti fele-
ségével együtt útnak indult, mivel azonban 
mar az utazás kezdetén súlyosabb természetű 
influenza támadta meg, visszatért Bolzanába, 
ahol most betegen fekszik. Ezért mindkét va-
sárnapi előadása elmarad. A kiváló olasz iró 
közölte, hogy egészségének helyreállta után, 
valószínűleg december elején feltétlenül Sze-
gedre jön es mindkét előadását megtartja 

— Orvosi hir. Dr. B ó z s ó I=tván nőorvos la-
kását és rendelőjét Gyertyámosi ucca 4 alá he-
lyezte át. Telefon: 10—41. 

S T a U F F E R - V H J ü T s s r , 
— A városi alkalmazottak figyelmébe. A kö-

vetkező sorok közzétételére kértek fel bennünket: 
Tisztelettel értesítem mindazokat a városi alkal-
mazottakat, akik a törvényhatósági bizottsági 
taggá való megválasztatásomat kívánva, a folya-
matba tett akcióhoz csatlakoztak, hogy a bizalmu-
kat megköszönve, a jelöltségtől visszalépek an-
nál is inkább, mert arra a meggyőződésre jutot-
tam, hogy egyéb törvényes uton is módomban fog 
állani, hogy a jogosnak látszó panaszaiknak min-
denkor hangot tudjak adni. Selmeezi József, volt 
városi adótiszt. 

G Y A P J U F Ó N A L A K 
lír.tbb .JISZft-áruházban K f " 
I n g y a n t a n l t j u k h o r g • I n I, kötni. 

— A MANSz előadássorozata. A Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége az elszakított te-
rületeken élő magyarság helyzetének ismertetése 
céljából a szegedi egyetem ifjúsága által megin-
dítandó tudományos munkálkodás szolgálatában a 
központi egyetem jogkari előadótermében előadás-
sorozatot rendez November 23-án az előadássoro-
zatot a MANSz budapesti kiküldöttének megnyi-
tója vezeti be. „A Felvidék", előadó: dr. Ivanyi 
Béla, 27-én „Erdély virágai izenete", előadó dr. 
Györffy István, 30-án „A magvar közoktatásügy 
Erdélyben", előadó dr. Buday Árpád, december 
4-én „Az orvosképzés Romániában", előadó dr. 
Purjesz Béla, a továbbiak során előadásokat tar-
tanak: dr. Gelev József, dr. Horger Antal, dr. Bá-
lint Sándor és dr. Sík Sándor. Az előadások min-
denkor délután 6 órakor kezdődnek 

Esterházy sonkák, fölszeüek, 
vaj, sajt, csemegeáruk, alkalmi M j n l f l I C I l á l 
tálak és szendviosek olcsó árakon III 01 ll U U I ld i , 
Kígyó ucca 1. 

— A Székesfővárosi M. Kir. Pénzügyignzgatóság 
felkéri az igen tisztelt közönséget arra, hogy a 
címükre küldött állami sorsjegyeket, ha megtart-
ják ,ugy a mellékelt postabefizetési lap felhasz-
nálásával azok árát mielőbb fizessék be. Akik a 
részükre küldött sorsjegyeket nem kívánják meg-
tartani, szíveskedjenek azt a küldött visszboriték 
felhasználásával visszaküldeni ahoz,' akitől kap-
ták. Az állami sorsjáték jótékony célt szolgál, s 
akik a sorsjegyet nem. küldik vissza, a jótékony-
célt károsítják meg. A sorsjegyek visszaküldése 
díjtalan. 

x Budapestre érve a Park-szállodában a i-'li 
pályaudvar mellett megtalálja kényelmét, irr 
ellátását olcsó árakért. E lap előfizetőinek 20 -zá 
aalék engedményt nyujtunk. 

— Idegesség, fejfájás, álmatlanság, reggeli 
rosszullét, levertség, bágyadtság, szédülés ese-
tében a természetes „Ferenc József" keserűvíz 
az emésztőszervek hiányos működéséből ere-
dő zavarok nagy részét azonmal megszünteti, 
az étvágyat erősen fokozza s visszaadja a test-
nek és szellemnek régi frisseségét. Orvosi szak-< 
tekintélyek megfigyelték, hogy a Ferenc Jó-
zsef víz öregemberek betegségeinél és neurasz-
ténia sok bajainál is mindig megbízhatóan és 
kellemesen hat. 

Panlanok 
olcsO Arn« neszül ek, 
reqiek n||6 alakíttatnak 

Soós l a f o s n é 
n&r&dloaoml papl&nflza 
ine. teák ' erenc u. H 

4 szövetkezeit városi balpárf 
választási hírei 

A szövetkezett városi balpárt a tö-vényható-
sági bizottsága választásokra vonatkozó min-
detnneimü felvilágosítást az alábbi helyeken és 
időbon készséggel nyújt-

III• és IV- választókerület az Épltómim? ásott-
honban (Fodor-ucca 10). Hétköznapokon este 
7—8-ig. vasárnapokon délelőtt 10—12-ig. 

VI- választókerület az Ördö^-vendéglőben! 
(Kálvánia-ucca 16). Héflközmapokno esite 6—8-
iig, vasárnapokon délelőtt 11—12-ig-

VIII- és IX- választókerület Szilién-sugárat 
24. szám alatti helyiségében- Köznapokon este 
6—8-ig, vasárnap ós ümiiepnapoikwn délelőtt 
9—12-ig-

X- választókerület a Munkásotthonban (Hét-
vezér-ucca 9)- Hétköznapokon este 5—9-isr. va-
sa ¡ma p okon délelőtt 9—12-ig-

XI. választókerület a Czésrény-vendéglöben 
(Hunyadi-tér 14.). Hétköznapokon este 7—8-ig, 
vasárnapokon délelőtt 9—12-ig. 

XIII- v A'asztókerület a Sánta-vendégJőben 
(Szél- és Ramény-ucca sarok.) Hótközmapokoml 
este 7—9-ig> vasárnapokon délelőtt 9—12ig-

XV; XVI; XVII választókerület a Vecser-
nyés-vendéglőbein (Füzes-ucca és Hattyas-sor 
sairok). Hétköznapokon este 6—8-ig, vasárna-" 
pokon délelőtt 9—12-ig-

XVIII- választókerület (Szentmihály telek) 
Mu.sk ó Györgyné 392- sz- alatti volt vandéglő-
belyiséírében- Vasárnapokon délelőtt 9—12-ig. 

Választól gyűlések : 

18-án. vasárnap délután fél 3 órakor Aigner-
telepen Szabó András 47. szám alatti vendég-
lőjében, előadók dr- Berkeis Pál és Olejnylc 
József-

/S1 án. vasárnap délután fél 4 órakor Somogyi-
telepen Kecskeméti Sándorné I- ucca lb. száim 
alatti vendéglőjében, előadók dr. Valentiny 
Ágoston és Horváth József. 

18-án, vasárnap délután 3 órakor Röszkén 
Börcsök István 157- sz- alatti vendéglőiében, 
előadók Kéthly Arana. Lájer Dezső és Olejnyik 
Tózsef-

— Gyermek-matiné. A szegedi népművelési bi-
zottság vasárnap délelőtt 11 órakor a Belvárosi 
Moziban gyermekmatinét rendez. Beszédet mond 
dr Pataky Mária, mesél Bodor Aladámé Czeke 
Vilma. A matinén a szegedi elemi iskolások ének-
kara is szerepel. 

— Jó kávé és tea Schiffernél, Valéria-tér. 

Amenhai citromos Kisziimenyeh: 
arcvizek, krémek, olajok, mi derek 
Szeplő elleni fényvédő szerek. 

O r . Heiter Oszkárné Kozmetikai intezete 
Szeged, Dugonics-tér 11., I. em. Te-
lefon 26—02. Arcápolás. Szérvsérhi 
bák, szemölcsök, szőrszálak véstfe-
ges eltávolítása. Fénykezelés. 

I>-!fvánvok kikénzése. Olcsó bérletrendszer 


