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Őt szavazattöbbség 
Kőszegen 

A Kereszténypárt megpetícionálja a válasz-
tást és az eredmény kiegészítését kéri Kovács 

Sándor javára 

Kőszeg, február 28. A kőszegi kérületben va-
sárnap tartották meg a pótválasztást dr. H i n-
d y Zoltán hivatalos Nep-ielölt és K o v á c s 
Sándor, a kereszténypárt jelöltje között. Az iz-
galmakban bővelkedő pótválasztás végül is dr. 
H indv Zoltánnak hozott mandátumot — öt 
szavazattöbbséggel, Hindy 5158, Kovács 5153 
szavazatot kapott. Amikor az eredményt kihir-
dették, a tömeg hangosan tüntetett a keresz-
ténypárt .jelöltje mellett. 

A kereszténypárt megpctieionálja a válasz-
fást Kőszegszerdahelyről ugyanis egy küldött 
ség érkezett, amely súlyos adatokat mondott 
jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyv szerint Kőszeg-
szerdahelyen a zárórát a törvény rendelkezései 
ellenére ismételten meghosszabbították, egé-
szen addig, amig Hindy többsége nem alakult 
kl. A kereszténypárt szerint ágyban fekvő be-
tegeket vittek eí szavazni és sok helyen súlyos 
pénzáldozatokat is hoztak. Ónodon az ellenzé-
ki jelölt korteseit indokolatlanul letartóztat-
ták. A peticionálók azt is bizonyitani akarják, 
hogy a Nrép-szavazatok között két halott sza-
vazata szerepel és egy helyen duplán szavazott 
vaiaki. Ezek a.op.ján a kereszténypárt' ..felőli 
javára a sálasztás kiigazítását fogják ké rnl, 
a.e t a pclk 'onálók szerint né ív szótöbbséggel 
pvőzött volna Kovács, ba törvénysértések nem 
'"rlennek; Délben még ötszáz szóval vezetett a 
kereszténypárt Jelöltje. 

— o O ° — 

D Hfisok kaniiia freskói 
'(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

elmúlt héten riasztó hirek terjedtek el a vá-
rosban. hogv a Hősök Kapujának értékes fres-
kói, Aha Nóvák Vilmos művészi alkotása 
pusztulásnak indult. A freskókon foltok ke-
letkeztek. mintha salétrom verte volna ki a 
ezé'es bolthajtás vakolatát . 

Ezekről a hirekről értesült Aba Nóvák Vil-
mos ís. aki a napokban hosszabb levelet, irt 
dr. Pálfy József polgármesternek. A festőmű-
vész bejelenti, hogv ezen a héten Szegedre 
jön és maga vizsgálja meg a freskókat, meg-
nyugtatásul előre közli azonban, hogv komoly 
veszedelemről rem lehet szó. Kizártnak tart ja, 
hogv a Hősök Kapuján sa'étrom jelentkezett 
volna, mert. hiszen a kapu t'szta vasbetonból 
van, amelvnek nem lehet, salétromtartalma és 
ier a. salétrom nem is üthetett á t a fro«kók 
elánjául szolg.áló speciális vakolatrétee-en. 
Valószínűnek tartja, hogv a. hflmérsékUtkü-
lövhségek okoz-ók a freskókon identk'ző fol-
tokat. ezek a, foltok azonban semmiesetre sem 
veszedelmesek és igen könnyen kiinvithatók. 
Ha Szegeden lesz. alaposan megvizsgál ia a 
freskókat és azután elvégzi a szükséges ja-
vításokat. 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
K M U . CfPWONfCt « • K m U(C« S««AV 

Háztartási cikkek 
Hurkapálca 1 csomag 100 drb 18 fill. 
Ruhaseprö' 2 varrásos 20 fiit 
Rugós habverő 22 fill. 
Ruhaseprö 3 varrásos 22 fill. 
Üveg sószóró bakalit szóróvil 24 fill 
Fayénce kávés bögre >4 fill 
Fali toll?tte" papírtartó fából 24 fül 
Égetett fali fasótartó 24 fill. 
Nyeles szőnyegseprö 21 mi. 
Alumlíium bögre 24 mi. 
Mártás csésze fehér, v. színes fin. 
Fayencc* teás csésze aljjal 48 mi. 
Nyeles galuska szaggató 58 mi. 
üntöttvas gyorsfűző 68 mi 
Sima. mély, vagy lapos fayence tányér 

2 drb 76 nn. 
Kompótos, vaav tisztás üvegtányér 1 

drb fül. 
Peremes üveg vajtartó 33 fii! 
3zines iiveg vizespohár egvótöiíös 3 drb 33 fiit 
^énvezett fatálca 4 collos 88 Ml. 
Ruhaszárító cslnesz 36 drb 88 Ml 
üsőves'kufflófsfifő 88 Ml 
rrziffA/r r>r*«e!) viTfsr>nhár 6 drb 08 fiti. 

Dr. Biedl Samu halála 
«— Huszonhat éves vagyok. — mondotta 

szombat este állandó kávéházi társaságá-
ban derűs évődéssel. 8 örókkétart már az 
éitszaka, ami azóta leáldozott. 

A maga értelmi ereiének teljes birto-
kában érezhette még huszonhat évespek 
is magát. — nem volt defektusa ennek az 
erőnek. Nem vagyon, nem születés, nem 
összeköttetés szerezte meg számára a. te-
kintélyt, hanem parancsoló értelme, vilá-
gító esze és kivételes, müveit okossága. S 
ezekhez az értelmi erőkhöz a lélek nagy 
bátorsága társult. Bátor ember volt, igaz 
ember volt, mindig tiszta célokért m'ndig 
tiszta eszközökkel küzdő harcos volt, — 
érthető tehát, ha frissen ácsotl koporsója 
mellé gyászoló szívvel áll az egész város. 

A szegedi, közéletnek egyik legkiválóbb 
vezetője volt Biedl iWrnu. Évtizedek óta 
taaia volt a közösülésnek s legtekintélye-
sebb és legnagyobb hatáskörű bizottságok-
ban mindig érdemes és nagy munkát vég-
zett 8 mindig rendkívüli súlya volt megfon-
tolt szagának. A város érdekeit rendk ívüli 
felkészültséggel védelmezte a gázgyárral 
szemben a szerződés meghosszabbitására 
irányuló tárgyalások idején, a közigazga-
tási bizottságban nem egyszer országos 
feltűnést keltve irányította a hatóságok 
figyelmét elintézetlen problémákra, orvot-
landó jelen8éoelcre. a pénzügyi bizottság-
ban éber és fáradhatatlan munkával védte 
a város érdekét $ ahol munkát vállalt, ahol 
kötele8séateljesífést biztak rá, mindenütt 
egész ember módjára vette ki részét n mun-
kából és a küzdelemből. A közérdek éber 
és bátor védelme vezette a politikai harc-
térre is g itt is mindig a több ionnak, a 
nagyobb szabadságnak. a biztosabb ke-
nyérnek, de a biztosabb rendnek is volt 

. szószólója. Felekezete elsó vezetőjét és 
első harcosát gyászolja most benne s mély 
megrendüléssel emlékezik mea arról hoav 
a leaziratarosabb időkben mennyi bátor-
sággal és mennyi bölcssséggel, mennyi 
okossággal és elhatározottsággal védte az 
üldözöttek és megalázottak szomorú életét. 

Mindig az igazságért harcolt és min-
dig az egyenes utón járt. Megvetette a 
hizelg-és ösvényét, az apró előnyök sötét 
sikátorait, az igazság széles országútján 
járt é$ vállalta a iégesőt és fömeteget az 
igazság orszáautián a bátorság napla 
alatt. Az igazságnak hailithataVan szol-
gálata. az üldözöttek elszánt védelme je-
lölte ki közéleti harcának céliait. mindig ott 
volt. ahol bátorságra roll szükség s ahol 
férfi módjára kellett harcolni és dolgozni 
s soha nem hiánuzett, ha iaa-sánot kell-lt. 
szolgáltatni « le.girir.teknek és kitaszitot-
taknak. Sokszor szd'rf s-**"be a hatalom-
mal, de soha nem szállt szembe a jognál, 
törvénnyel és renddel, egyetlen fegyvere 
értelmének és erkölcsi 'gasáondk ereie volt 
s ezt a fegyvert nem forgatta hiratott»bb 
kéz és nem melengette hhatoitabb lélek. 

8 most elment ö ts. A szeaedi közélet 
erdejének egyik leghatalmasabb tölgye 
dőlt ki s milyen sokan voltak, akik meg-
húzódhattak ereiének, tekintélyé" »k és böl-
csesénének árnyékában. Szeoényehh lesz ez 
a város nélküle s már csak emlékét, idéz-
het iiik annak a kiváló embernek, polgár-
nak. harcosnak, munkásnak é* tekintélynek, 
aki Bjedl Samu volt. am'g élt s marad ad-
dig. amig az embert hála nem felejt el 
emlékezni. 

Uío'só nercek 
a do'gozö asztalnál 

Dr. Biedl fiamu halála, váratlanul követke-
zett be. Szombaton délután még megiclent 
kávéházi asztalánál és szokott, élénkségével 
vett foszt a mindennapi események megvita-
tásában. Este fő hangukithan fogyasztotta el 
családja körében a vacsoráját, aztán nvugo-
vóra tért és zavartalanul áta ludta az éjsza-
kát , Vasárnap reggel, a szokott időben kelt 
fel, megreggelizett, majd bevonult ujszegedi 
vál la latának irodáidba, ahol átnézte a poétá-

j á t A kora délelőtti órákban át akart lönni 
a városba, de még mielőtt elindulhatott vol-
na, hirtelen rosszullét fogta el, irodáidban 

közölte egyik tisztviselőjével, bocrv nem érzi 
jól magát . Felkelt íróasztala mellől ős in-
dult az a j tó felé, de amint az ajtóhoz öt%, 
elsápadt, megtántorodott. Tisztviselője ijed-
ten ugrott hozzá és karjával fogta fel. Naev-
nehezen lefektette és orvosért telefonált* 
Néhány perc múlva már mellette á l lott dr . 
Bach ímro egyetemi magántanár és-káraforin-
jekeióval igyekezett eszméletre téríteni. Do 
már nem lehetett segíteni rajta. Néhány perc 
múlva a beteg hátrahanyatlott , az orvos szo-
morúan á l lap í tot ta meg. hogy megszűnt a 
szívverése és beállt a halál. 

Dr. Biodl Samu ott halt meg, abban az 
irodahelyiségben, ahol közel négy évtizedért 
keresztül vasszoroalommal dolgozott és intéz-
te vál lalatának, fürészgvárának az ügveit. A 
tragikus percekben Kolozs Lajos volt jelen, 
aki sógora és üzlettársa az elhunytnak. Fe-
leségét már csak a halál bekövetkezése u t án 
értesítették. A mély gyászba borult asszony 
kétségbeesve sietett át a lakásból az iroda- -
ba és zokogva borult ura holttestére. Dr . 
Biedl Samu Endre fia nincs Szegeden. A mu l t 
hét elején külföldre utazott . Apjának halál-
hírét rádiógram ut ján közölték vele és távira,-
t,ilag értesítették dHómczővásárhelyen lakó 
leányát. Keleti Imre földbirtokos feleségét, 
a másik leánva dr. Beié Sándorné azonnal 
értesült édesapja tragikus haláláról . 

Élete 

Dr. Biedl Samu ősrégi szegedi kereskedő-
családból származott. 1872-ben született Sze-
geden. jogi pályára készült., megszerezte a bí-
rói ás az ügyvédi vizsgát, maid a szolnoki já-
rásbírósághoz nevezték lri joggyakornoknak. 
Később megvált a bíróságtól és ügyvédi Irodát 
nyitot t Szegedon Mint f iatal ügyvéd korán • 
bekapcsolódott a közéletbe. Tagja lett a tör-
vényhatósági bizottságnak te tárgvilagoa 
okos, sokszor kemenv, harcos felszólalásai 
gyorsan felkeltették rá a szegedi közélet fi-

: gyeimét. Beszédeinek különös sulvt adott az, 
! hogy mindig komolv hangon. frázismentese» 
• tudott beszélni és közéleti harcaiban a tár-

gyilagos érveken kivül más fegyvert nem 
mert és nem alkalmazott . 

Negyvenkf'4 éves volt. amikar k i tör t a vi-
lágháború Mint tartalékos főhadnagy vonult 
be és csak a, háborn végén szerelt le. m in t 
tartalékos századod. Amikor aztán felfordult 
a világ és Budapesten kik iá l tot ták a proletár-
d ik ta túrá t , az elsők közö t t volt. aki meg-
kezdte az ellenforradalom megszervezését' 

Szegeden Bósztvett az Antibolsevista Co-
mité megalakításában, állandóan tanácskozott 
dr. Kelemen Bélával, dr. Kószó Istvánnal , dr^ 
Bokor Pál lal , majd később Gömbös Gvu 'áva l 
és a szegedi kormánv tagjaival a politikai ta-
nácskozásokon. az ellenforradalmi tiszti zász-
lóalj megszervezésében ós amikor azt l á t ta , 
hogv a kommunizraueellcní küzdelembe erő-
szakosan beleszövik egyesek a mesterségben-
szitott gvűlőlködő áramlatot., erélvesen 6ikra-

i szállt a szegedi kormánv előtt, éppen ugy, 
i mint az A. B. G. vezetőségéhen a mindig ha-
| zafiasan érző és cselekvő magyar zsidóság 
] erkölcsi érdekeiért. Határozot t , szókimondó 
! fellépésével sikerült is elérnie azt. hogy Sze-

geden még azokban a zavaros időkben sem hó-
di thatort nagvobb tért magának ez a gyűlöl-
ködő áramlat . 

Közgazdasági Tevékenysége 

Dr. Bied! Hamunak jelentós szerepe volt a 
város közgazdasági életében is. Fürésztelepét 
sikerült a Délvidék egvik legnagvobb faipari 
és fakoreskedelmi vál la latává fejlesztenie. 

Bclvöra f Afoarf Kedden is. 

H ndlii s'remlék 
FÉL •*>. POCRVM Nfirry&A TFL 
t*orx4% Hozt utoljára 
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