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Előleg a közt isz tv ise lőknek. 
Budapest, október 31. A közalkalmazottak eb-

ben az évben.már nem részesülnek a rendkí-
vüli segélyben. A tisztviselők és alkalmazottak 
érdekcsoportjai és a kormány közölt állandóan 
folynak i targyaláiok. Legutóbb komoly tár-
gyalás anyaga volt egy legalább fizetési előleg 
kiutalására irányuló előterjesztés. A költségve-
tésen kivül rendeletileg szavaznának meg 
a köztisztviselőknek egy-két havi előleget, 
fokozatos levonás melleit. Az erre vonatkozó 

lettervezet elkészítéséhez. A pénzügyminiszter 
kedvezően bírálta el az előterjesztés és némi 
változtatással hajlandó ő is hozzá járulni. A 
rendeleet előreláthatólag nov. 15-én jelenik 
meg és az előlegeket december elejcn már ki 
is utalnák. Ugyancsak tárgy«lásek folynak a 
kormánnyal az állami alkalmazotti k vasúti 
kedvezményeinek tárgyában is. A kormány a 
köztisztviselők óhaját honorálni szándékozik 
és lehetőség szerint visszaálltja a vasu'i 
kedvezményeket. tárgyalások már olyan stádiumba jutottak, 

hogy a KANSZ már hozzá is fogott a rende-

V I f i Szombat. Rám. Kai. es protesttím Mind-
szent ün. Oör. kat. Kozma és D. Nap kel 

6 íra 45 perckor, nyugszik 4 óra 41 perckor. 
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van. 
A színházi előadás délután fél 4 és este fél 8, a mozi 

előadások 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcaay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár* utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

Halottak ünnepe 
Nekik is jut egy nap az esztendőből .s akkor 

az élők elmennek hozzájuk lá ogatóba, felidézik 
az emléküket, amire olyan kevés idő jut tizen-
két hónapon át. Sokan vannak, nagyon sokan, 
aminthogy a haladott korú ember ismerőseinek 
javarészét a túlsó parton találja meg. Számuk 
az utolsó tiz esztendőben szaporodott meg 
döbbene'es módon, vitték őket akaratuk, tok-
szor meggyőződésük ellenére, a siker kilátása 
nélkül. A haza boldogsága mindenkinek szent, 
áldozatot hozni érte kötelesség, de miért pusz-
tultunk mi, miért vesztetlük el a legjobbjainkat, 
mikor nyomorúság lett hűségünkért a bér s 
összegubbaszkodva, megbénítva, bizonytalan re-
megéssel lássuk a jövőt I 

Vesztett háborút valahogy még mindig ki-
bírtak az országok, amit erőszakkal elvettek, azt 
kedvező szerencse visszahozhatja. Halottainkat 
megsirattuk, soha őket elfeledni nem tudjuk —, 
ha'ottak napja azért mégis csak ennek a tetsz-
halott országnak megmaradottjai felé tereli a 
tekintetet. Meg van itt bénulva minden idtg-
sej'je az emberiségnek, kizökkentek helyükből 
a kerekek, amelyek a szeretet, a megérés a 
jóság szekerét voltak hivatva elörevinni Boldog-
országba. Annyi baj, szerencsétlenség érte sz 
emberiséget, hogy nem tud tiszán lá'ni, nehe-
zen tér magához s terhelt idegrendszerü lesz sz 
a generáció, amely rapjaink nyomorúságában 
fogantatik. A gyermek gondos' között nő fel, 
azt se tudja, mi vár reá, miért küzködik s az 
öreg ember hívja a jótékony halalt, mert 
egyre messzebbre esett régi álmától, amely va-
lamikor a nyugodalmas, szelid verőfényü agg-
ság képében 1 begett e'őtte. 

A halálravált, akinek nem m radnak á vái, 
szívesen nyugszik bele a változhatatlanba s a 
hitellen is valami jobbat vár a másvilágtól. De 
akit család sirat, az alig tud elszakadni a földi 
sárgolyótól, hiszen a nehezen megszerezhető 
falat kenyér még vékonyabb lesz, az emberi 
tülekedés pedig leszokott a gyöngédségről, a 
kiméletessegről. Leszokott körülbelül mindenről, 
ami a régi életet tette, már nem ütődik meg 
fonákságain, szok tlanságain sz életnek. Ilyen 
lelt a világ, most ez a form ja, bele kell 
nyugodni. 

Ezért dobog meg a sz v forróbban a halolla-
kér, i igyeli őket az ittmaradolt, hiszen nekik 
könnyebb, nem nekünk, akiket a halál szele a 
nap számtalan órájában fenyeget, de nem azzal 
a jótékonysággal, hogy el is seperjen. Az em-
beriség meg van átkozva, élnie kell, valóság 
helyett csak reményből él. Magunk se látjuk 
át tisztán a helyzetünket, a kortárs a nyomorú-
ság színeiben is vak —, a mi szenvedésünket 
csak a késői unokák, dédunokák értik meg, 

amikor halottak napján kijönnek beoml )tt sírunk-
hoz s eltűnődnek a legrémesebb történelmen. 

— Tisza látván gróf halálánnk évfor-
dulója. Budapestről jelenlik: Tls:a István 
gróf márlir halálának hatodik évfordulóján, 
szombaton este bat órakor tartotta meg a Tisza 
István emlékbizottság szokásos gyászünnepsé-
gét a Tisza István-társaskör helyiségében. Az 
ünnepségen megjelentek József rerenc és 
Albrecht királyi hercegek, akiket üoránszky 
Lajos, a társaság igazgatója fogadot. Az ün-
nepélyt Berzeviczy Albeit nyitotta neg. Nagy 
tetszéesel fogadott beszéde u án H '.rezeg Fe-
renc adott elő egy kiválóan érdekes tanul-
mányt Tisza Istvánról és a nngy»r népről. 

— A reformáció emlékezete az e/angélikus 
templomban. A reformáció évforduló án, pénte-
ken délelőtt 10 órakor ünnepi istentiszteletet tar-
tottak az evangélikus templomban. Délután öt 
órakor katonazenés vallásos délután volt, amelyen 
énekszámokkal, szavalatokkal ünneptIték meg a 
reformáció évfordulóját. 

— A munkanélküliek állami (.egiiéae. Buda-
pestről jelentik: Dr. Andor Endie helyelles 
államtitkár Sopronban éidekes nyilaücoza'ot tett 
a munkanélküliek biztosítására vonatkozó tör-
vényjavaslatról. Ennek a javaslatnak az az inten-
ciója, hogy a munkás, ha önhibáján kivül munka-
nélkül marad, ne legyen kidobva minden 
segítség nékül a világba. A munkán Slkülisegély 
nagyon rövid időre szól. Angliábar 13 hétre, 
azután megszűnik, de 13 hélre is csak abban 
az esetben jár, ha az illető legalább 26 héig 
állandóan munkában állott. A munkanélküliség 
első hetében semmi segély sem jár, i következő 
hetekben pedig csak akkor, ha igazolják, hogy 
semmi más, a munkás fizikai képességének 
megfelelő munka nincs számára, mtrt ha eset-
leg más munkakörben tudják foglalkoztatni, ezt 
a munkásnak el kell fogadnia, vaj;y elesik a 
segély jogától. 

Kedd Bárány i J ános 
zongorac-slje (Endrényi) 

este 

s 
Tisza 

— Vanié Rezső temetés?. Vanié Rezső dr. 
ügyvédet szombaton, november 1 én d. u. 
fél 3 kor kisérik a Tisza Lajos körút 12. sz. 
gyásrházból a belvárosi temetőbe örök pihenőre. 

— Legyen-e kézmüveakamara, vagy ne 
tegyen? Budapestről jelentik: A kereskede-
lemügyi minisztériumban péntek délben a 
kézmüveskamara felállítása ügyében ankét 
volt. Pálfy Dániel ismertet e a kézmüves-
kamara híveinek álláspontját, Wittner János 
szerint a kamara ügyében készült tervezet az 
ipartestü etek autonómiáját mélyen sérti. Szávay 
Gyula az ipartestületek ha'ásk "rónék kibőví-
tését feltétlenül szükségesnek tarlja, kifogásolja 
azonban a kamara e'nevezést és az adókivetést. 
Wittner János szerint épp a kamara elnevezés 
miatt van nagy el enzéke a kézmüvesksma-
rának. Ezután több vidéki kiküldött a kama-
rák nevében tiltakozott az iparosság uj szer-
vezetének felállítása ellen, amely az egység 
megbontására vezetne és az iparosság terheit 
növelné. A tanácskozás folytatását a jövő 
péntekre halasztották. Az uj kamara hivei és 
az elenzék között az ankét bezárása 
után is folytatódott a heves vita, amely a 
miniszter előszobájában majdnem tettlegességig 
fajult 

Telmányi hegedüestje nov. 18-én. 
Jegyek moziknál. 

H A M O N I A 

— 46-os bajtársak! A műemlék leleplezé-
sére vonatkozó fontos elhatározások meg-
beszélése végett f. évi november 6 (csütörtök) 
a „Hági" külön'ermében este 8-30 órakor 
bajtársi összejövetel tartatik. A volt 46 os gy. 
ezred tisz ikarának, ténylegesek, tartalékosok, 
népfölkelőknek, nyugalmazottaknak minél szá-
mosabb megjelenését kéri az elnökség. 

— Wild József Albrecht főhercegnél. 
Budapestről jelentik: Wild Józsefet tegnap dél-
után fogadta budavári palotájában Alorecht 
királyi főherceg. Ez alkalommal Wild azon 
meggyőződésének ado't kifejezést, hogy Alb.echt 
kiiáyi herceg Gömbös Gyula szervezkedési 
kísérleteitől távol áll. Wild felhasználta ezt az 
alkalmat arra is, hogy sajnálkozását nyilvá-
nítsa afelett hogy Gömbös Gyulához intézett 
nyilt levelével a sajtó kapbsolatba hozta a 
királyi herceg személyét. 

— A szegedi szociáldemokrata párt no-
vember 2 án, vasárnap délután 4 órakor nyil-
vános gyűléseket tart az ujszegedi (Csanádi-
utca 12. fz.) és a rókusi (Hunyadi-tér 14. sz.) 
pádszervezet helyiségében minden dolgozót egy-
aránt érdetlő napirenddel. 

Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál. 

Telefon: 11-85. K C I R Z O m o z i . Telefon: 11-85. 

November 1., 2-án, szombaton és vasárnap 

Borzalmak vonata. 
Grandiózus amerikai filmdráma 8 felvonásban. 

M A K I É P R E V O S T . Főszerep-
ben: 

És a Pazar kisérő műsor. 
Előadások kezdete: Szombaton és vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Schroll, Herm Pollák 
» d » / i O I l , 9 C n i l l < J I l é s u n o m gyár tmánya i 

Női és férfi fehérnemüek 
készen és méret szerint 

Teljes menyasszony i kelengyék 
részletfizetésre is Lászlónál 

Kelemen-utca 7. 


