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S Z H O B D 1924 november 196. 

A Szeged 
karácsonyi ajándékkönyve, 

amelyet minden előfizetőnk megkap teljesen díjtalanul, 
a tömérdek hasznos tudnivalón kivül közli 

a jövő évi teljes naptárat is. 
M M M W N M M M M M 

Nagyszabású f ö l r uház ás i akc ió t inditott 
a Munkások Gye rmekba r á t Egyesülete. 

Ingyenes gyógykezelés a beteg munkásgyermekeknek. 

Szeged, november 4. (Saját tudósttónktól.) 
Nem egyszer számolt már bc a Szeged arról a 
nagyjelentőségű és valóban értéket jelentő mun-
káról, amelytt most már bosszabb idő óta 
folytat a szegedi gyermekbarátok egyesülete. 
Jelentettük annak idején, bogy a nyári hóna-
pok folyamán ez az egyesület egy csapat buda-
pesti elhagyott, beteges prolelárgyermeket 
nyaraltatott saját költségén az ujszegedi stran-
don. Most ez az egyesület — amely a két 
kezükkel dolgozó munkások filléreiből ala-
kult —, ujabb jelentős akciót kezdett a munkás-
gyermekek érdekében. 

Az egyesület e!s5sorban hosszú munka után 
bevezette a teljesen ingyenes gyógykezelést. A 
gyógykezelésben az egyesületnek minden olyan 
tagja részesülhet, aki erre rá van utalva. Az in-
gyenes gyógykezelés vezetését készséggel vál-
lalta el a cél érdekében dr. Rappaport, az 
előnyösen ismert szegedi OHÍÖS. EZ a jelentős 
eredmény csak fejödésfjeient az egyesület 
életében és a munkásokat még szorosabbra 
füii az egyesülethez. 

Ettől az akciótól függetlenül egy másik nagy-
szabású mozgalmat inditott az egyesület. Ka-
rácsonyra ugyanis fői akarják ruházni azokat 
az apró gyermekeket, akik a nehéz viszonyok-
ban szinte teljesen lerongyolódva kénytelenek 
járni. Az egyesület most kérelemmel fordul az a 

akció érdekében Szeged tehetősebb polgáraihoz. ? 
A következő körlevelet küldöiték széjjel: 

Szeged, november 4. (Saját tudósítónktól.) A 
városi üzemek igazgatását — mint ismeretes — 
a közgyűlés a központi üzemigazgatóságra bízta, 
mert ugy találta, hogy a régi, rendszertelen rend-
szer mellett a kereskedelmi szellem nem igen ér-
vényesül azoknál a városi üzemeknél, amelyeknek 
kifejezett célja lenne a haszonhajtás. Az üzem-
igazgatóság a tanács tagjaiból rekrutálódott, de 
helyet kapott benne a törvényhatósági bizottság 
néhány szakértő tagja is. Az átalakulás óta el-
múlt már vagy két esztendő, de a város közön-
sége lényegesebb változást nem igen tapasztal az 
üzemek körül, legfeljebb annyit, hogy működésűk 
még titokzatosabbá vált, mint azelőtt volt. Az ipa-
rosok arra hivatkoznak, hogy az uj ipartörvény 
határozottan eltiltja a városoknak az olyan ipar-
űzést, amely konkurrenciát teremt a kisiparosok 
számára. Hogy mennyiben jelent konkurrenciát 
például a redukált üzemmel dolgozó kenyérgyár, 
amely normális körülmények között csupán a vá-
ros szociális intézményeit látja el kenyérrel, — 
azt nem tudjuk. Van azonban a városnak néhány 
olyan üzeme is, amely nem sérti egyetlen iparág 
érdekeit sem, a központi üzemigazgatóság még 
sem gondoskodik arról, hogy ezeket az üzemeket 
jobban kihasználja. 

Ilyen üzem a városi halászat, amely két részből 
áll: a tiszai halászatból és a város területén el-
szórtan található állóvizek halászatából. Az utóbbiak 
házikezelésben vannak, Lévai Béla felügyelete 
alatt. A Holt-Tiszán, Bogárzón, a nagyszéksósi, a 
nagyőszeszéki, a kisőszeszéki, a cserepessori és a 
rókusi állomás körül levő állóvizeken a város ha-
lászai fogják a halat. A tiszai halászterületen azon-
ban, amely közel kilencszáz katasztrális hold ki-
terjedésű, nem a város javára halásznak. 

A város tanácsa ugyanis néhány eredménytelen 
házikezelési kísérlet után albérletbe adta a tiszai 
halaszati jogot Antal/^-testvéreknek, akik ezért 
évi harminc mázsa halat fizetnek évente a város-
nak. Ők viszont a tiszai halászterületet a fisérek-
nek és a kecéseknek adták ki megtelelő bérért a 
tiszai halászterületel. 

Az üzemigazgatóság ujabban meggyőződött ar-
ról, hogy más tiszai halásztársaságok lényegesen 
nagyobb jövedelemhez jutnak területeik bérbe-
adása által, mint a város. Ez a tapasztalás tá-

A sokat szenvedő munkásgyermekek érdekében, 
akiknek nyomora enyhítéséért dolgozunk és fárado-
zunk, egy oly arányú akció megindítása vált szük-
ségessé, amely az érzékelhető segítést célozza, illetve 
eredményezi. 

Ennélfogva — miu'án előreláthatólag a munkásság 
helyzete az elkövetkező télen még súlyosabb lesz, ugy 
hogy teljes lehetetlenséggé válik gyermekeinek egy 
darab ruhát, vagv cipőt is beszerezni —, a téli ruha-
akcióhoz való szives hozzájárulását kérjük. 

Akármilyen férfi, vagy nöi ruhadarabot, valamint 
használt gyermekcipőket hálásan és köszönettel ve-
szünk. A ruhákat mi át fogjuk alakítani. 

Az ado mányoiandó tárgyakat kérjük a 9 —50|a tele-
fonon je ezni, vagy elismervény ellenében a Munkás-
Otthon gondnokánál leadni. 

A társadalmi nyomorúság, arcety pusztulással fenye-
geti a jövő nemzedéket: parancsoló szükséggé teszi 
számunkra -- bármennyire is szeretnénk elkerülni —, 
hogy a polgárság azon részéhez forduljunk támoga-
tásért, amely réteg részéről már eddig is megértő jó-
indulatot tapasztaltunk. Kérjük ez alkalommal is, hogy 
áldozatkészségével és jóindulatával tegye lehetővé — a 
nyomor enyhítése érdekében — akciónk sikerét. 

Kitűnő tisztelettel: Magyarországi Munkások Gyermek-
barát Egyesülete szegedi 29. sz. helyi ssoportja. 

Remélhető, hogy ez az akció sikerre fog 
vezetni, még ezekben a nehéz napokban is. 
Az akció egyébként a teljes siker jegyében 
indul. Az első adományozók közölt foglal 
helyet a szegedi kenderjonógyár egymilliós ado-
mányával, valamint Wimmer Fülöp, a kamara 
elnöke 200.000 koronával, jenet Sándor, Mojo-
rosné Hipp Anna és Munkácsi István pedig 
egy-egy munkásgyermek felruházását vállalta el. 

tlíuikezelésbe veszi a város ismét a tiszai halászatot. 
masztotta fel azt a régen vajúdó tervet, hogy a 
városnak is illenék kihasználnia azokat a lehetősé-
geket, amelyek a Tiszában rejlenek. A legutóbbi 
üzemigazgatósági ülésen felmerült az a terv, hogy 
jövőre ne hosszabbítsa meg a város a bérleti 
szerződését, hanem vegye ismét házikezelésbe a 
tiszai halászatot, még pedig ugy, hogy a város 
közvetlenül egyezkedjen a halászokkal, ami a fő-
bérlői haszon megtakarítását jelentené. Tartson 
ezenkívül megfelelő halászbandát is a város és 
azzal a saját hasznára halásztasson. 

A város tanácsa ugy reméli, hogy abban az 
esetben, ha a házikezelési tiszai halászat vezeté-
sére megfelelő főhalászt talál, tekintélyes jövede-
lemhez juttathatja a várost. 

j V I / C Szerda. Hóm. kat. es protestánt Imre 
j here. Oör. kai. Galaktion. Nap kel 6 

óra 51 perckor, nyugszik 4 óra 36 perckor 
A meteorologiai intézet jelentése: Hazánkban az idő 

még szokatlanul enyhe, a hőmérséklet maximuma több 
helyütt meghaladta a 20 fok Celsiust. Eső az utóbbi 
24 órában nem volt. láöprognózis: Változékony idő, 

j hősültyedéssel és helyenkint esővel. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A színházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5. 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 

Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger 
j Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Moc3áry S. Kállay 
I Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi-

Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugárut 

; (telefon 364). 

— A polgármestert is meghívták a psprika-
ankttre. A földmivelésügyi minisztérium az 
egy izben már elhalasztott paprikaankétot no-
vember 12-ikén tartja meg. Schandl Károly 
államtitkár, a minisztérium ideiglenes vezetője 
Somogyi Szilveszter polgármestert is meghivla 
az ankétra. A polgármester résztvesz a fontos 
megbeszélésen. 

i — Karoly-nap. A szegedi városházán Balogh 
Károly halála óta egyetlen vezető állásban levő 
Károly van. a főispán, aki kedden ülte meg 
névnapját. Ebből az alkalomból a város minden 
társadalmi rétegéből számosan keresték fel 
jókívánságaikkal. A városi lisztviselők — a régi 
szokás szerint — Írásban üdvözölték a főispánt. 

I — Thomay Károly ötvenkét éves lelkészi 
működése. Szeged egész társadalma előtt isme-
retes az az értékes, eredményes kulturális munka, 
amelyet Thomay Károly, a szegedi evangélikus 
egyház ősz lelkésze élete során kifejtett. A köz-
tiszteletben álló lelkész most már 52 éve áll egy-
házának szolgálatában. Az évfordulón az evangé-
likus egyház hivei meleg ünnepség keretében kö-
szöntötték az ősz lelkipásztort. Thomay Károlyt a 
jubileum alkalmából Réthy tábornok-orvos üdvö-
zölte szárnyaló beszédben, majd Thomay megha-
tott szavakkal köszönte meg a lelkes ünneplést, 
amely bizonysága annak, hogy a szegedi evangé-
likus hivők szeretik a magas kort elért lelkészü-
ket. Az ünnepség végén az egybegyűltek lelkes 
ovációban részesítették munkában megőszült lel-
készüket. 

— Lemondott a vásárhelyi ipartestület elöl-
járósága. A hódmezővásárhelyi iparosságnak leg-
újabb szenzációja, hogy az ipartestület egész 
elöljárósága, Kruzslitz Károly elnökkel az élén, le-
momdott. A lemondásnak az előzménye az, hogy 
az ipartestület vasárnap közgyűlést tartott, amelyen 
az elnökség azt a javaslatot terjesztette elő, hogy 
a jövőben az ipartestületi jegyzőt ne a közgyűlés 
válassza, hanem az elöljáróság alkalmazza. A 
javaslat ellen többen éles hangon felszólaltak és 
kifogásolták, hogy az elöljáróság a közgyűlésnek 
legfontosabb jogát el akarja kobozni. A szavazás 
alkalmával az elnöki javaslat kisebbségben maradt, 
mire Kruzslitz Károly bejelentette az egész elöl-
járóság lemondását. Ugyanez az ülés foglalkozott 
a betegsegélyző pénztárak ügyével is és kimon-
dotta, hogy a mai rendszert, melynél miniszteri 
biztosok állanak az egyes pénztárak élén, nem 
helyesli, hanem követeli a betegsegélyző autonó-
miájának visszaállítását. 

— A szegedi szociáldemokrata párt no-
vember 5-én, szerdán este fél 8 órakor nyilvá-
nos gyűléseket tart az alsóvárosi (Pálfy-u'ca 
25, Kopp-féle vendéglő) és a felsővárosi (Deb-
receni u'ca 18,, Szilágyi-féle vendéglő) párt-
szervezet helyiségében. Napirend: Az általános 
politikai és gazdasági helyzet, községi politika 
és a sajtó. 

Házasság. Fleiszig Flóra és Müller Sándor 
e hó 2-án házasságot kötöttek. 7«o 

— Zita királyné följelentése egy madridi 
ékszerész ellen. Párisból jelentik: Mint az 
Excelsior Madridból irja, Zita királyné panaszt 
lett egyik madridi ékszerész ellen, hogy ille-
gális u'on jutott koronaékszerek birtokába. A 
vád tárgyává tett ékszerek között van egy 
nagykereszt 196 gyöngygyei, egy tiara két 
nagy körleformáju gyémánttal, az El Fiorentino 
gyémánt, aranygyapjas-rendek és egyéb ék-
szerek 12 millió peseta értékben. 

Modellka'ápjaim olcsó kiárusítását az előre-
haladott idény miatt megkezdtem. Szamek Je-
nőné kalapszalonja, Löw Lipót u'ca 15. 740 

Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál. 


