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AZ OLVASÓ ROVATA. 

Egy kontár — a kontárügyről. 

Igen tisztelt Szerkesztő arl Engedje meg, hogy 
b. lapjukban én is hozzászóljak a kontárkérdés-
hez. Ugyanis a kontárok elleni háború létjogosult-
ságát vonom kétségbe, ami valószínűleg nem lesz 
visszhangnélküli. 

Először is a kontár szószerinti értelmezését jelö-
löm meg azok részére, akik e szóval minduntalan 
hadakoznak, mert szerintem az a kontár, aki felü-
letesen sajátította el a foglalkozását, akár önáiló 
iparos, vagy segéd az, ezenkívül kontárok azok is, 
akik máa foglalkozást űzve, mindenhez értést mu-
togatva, mindea lében kanalak. Es esetben az 
előbbiekről szólok. 

Most speciálisan az elektromos szakmát veszem 
késem alá. Kérdem én, kontár-e az, aki szaktudá-
sát ambicionálva világcégeknél mint vezető (ter-
vező szerelő) állott alkalmazásban s most itthon 
lakását költségkímélés szempontjából maga szereli. 
Mert sokan ezt is a kontár fogalma alá vonjál?. 
Megjegyzem itt, hogy Sveicban láttam szakácsnőt, 
aki villanyt szerelt nagyobb készültségééi, mint 
nálunk akárhány iparos, vagy segéd. Vagy egy 
másik eset, (nevet is Írhatnék) amikor egy ismerő-
söm, aki önálló volt, de most munkanélküli, nyo-
morúságát azzal igyekszik enyhiteni, hogy minden 
elfogadható áron munkához akar jutni, hogy csa-
ládjának kenyér jusson. 

Az ipartestületi szakosztály t. elnöke figyelmét 
egyébként bátorkodom a következőkre felhivni: 

1. A villanytelep kapcsoljon be árammérőt, bárki 
is végezte a szerelést, ha az ugy tűzrendészet!, 
akár elektrotechnikai értelemben kifogás alá nem 
esik. 

2. Szervestessék tanfolyam a szakosztály tagjai 
részére, hogy ne fordulhasson elő az az eset, 
amikor sok nem kontár nem tudja még Ohm tör-
vényeit sem. Hogy ne forduljon elö olyan eset, 
amikor a mester a tanonc kérdésére azt válaszolja, | 
hogy a watt az watt. Amikor a tanoncot kielégí-
teni nem tudta, kezébe nyomott egy gyári tábláza-
tot, hogy olvassa, ez a lámpa ennyi, az annyi watt. 
Ez a kontár! 

Szerény véleményem végül az, hogy mindenki 
növelje szaktudását. Mi „kontárok' pedig nem 
meggazdagodni, hanem néha csak jóllakni szeret-
nénk. Tul kell nézni a horrizonton és látni lehet, 
hogy a mai gazdasági válság szülte a kontárkér-
dést. Tehát ennek gyógyítására beit a harci erőt 
felhasználni és oda hatni, hogy pénz és vállalko-
zási kedv legyen. Akkor önmagától alszik el a 
kontárügy és a harc, mint ahogy nem volt e kér-
dés probléma a boldog béke éveiben sem. 

Tisztelettel: Egy kontár. 

Egy iparoa — a kontárügyröl. 

Tekintetes Szerkesztőségi A becses lapjukban 
Kontárkérdés u cimü közleményre vonatkosólag 

legyen szabad nekem is észrevételeimet megtenni. 
A kontárelneveiést szerény véleményem sierint a 
legtöbb esetben tévesen értelmezik. Kontárnak 
minősíthető ugyanis az is, aki kellő szakismeret 
hiányában szakmunkát végez, sz úgynevezett 
„ezermester", de munkája a legtöbb esetben nem 
tökéletes. Ezek ugyan kevésbbé ártanak az iparo-
soknak, mint azok, akik némi szakképzettséggel 
Jairnak, de ezek is jogosulatlan iparüzők. Ezek 
között vannsk olyanok is, akik annakidején bizo-
nyos okoknál fogva közszolgálati alkalmazottak 
lettek, de egyébként tanult iparosok. Fikszfizetéssel 
bírnak, mégis szabadidejükben különböző szak-
mába vágó munkát is vállalnak, nem tekintve azt, 
bogy a jelenlegi súlyos gazdasági viszonyok között 
amúgy is megbénított iparosságnak elég tekinté-
lyes kárt okoznak. 

Az iparosok zöme műhelyében tétlenül áll, a köz-
terheket viselve, ma-hoinap a mindennapi kenyerét 
sem tudja előteremteni. Köztudomásu, hogy a 
kontárkérdésnek végleges rendezését kérték az 
illetékes tényezők, de eredményt nem tudtak elérni. 
Hiszen emberi szempontból itélve mindenkinek élni 
kell és nem volna szabad azokat az embereket 
üldözni, akik önhibájukon kivül munkanélküliekké 
váltak és szakmájuknál elhelyezkedni nem tudnak 
és igy a mindennapi kenyérért való küzdelemben 
itt-ott egy kis munkát vállalnak. Ezek az esetek 

is megkárosítják az iparosokat, de az emiitett okok 
mentő körülményeknek minöaithetők. Vannak azon-
ban egyes szakmáknál alkalmazott egyének, akik 
úgynevezett mellékes munkát végeznek, elvonva 

eszel az önálló iparostól a kevés munkalehetősé-
get. Ezen sérelmeket (bár ez nem as összes) a 
hatőság'vk figyelmébe ajánlja, tisztelettel egy 
másik Önálló Iparos. 

¥111/3. Kedd. Róm. kat István vt. Protestáns 
Hermina. Nap kel 4 óra 39 perckor, 

nyugszik 19 óra 32 perckor. 
Somogyi- könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

nyitva d. e. 8-l-ig, d. u. 3—7-ig. 
A színházi előadás este fél 9 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarta-

nak : Apró ]enő Kossuth Lajos sugárut 61 (teleion 996), 
Barcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély 
Mzsef Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György 
Boldogasszony sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos 
Újszeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
tél 7 órakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., 
Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 
Sü—3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részére : Wien, I., Wildpretmarkt 1. 
{österr. Anzeigen A.-G.) Telefon: serié 62—5—95. 

— Szerdán nyilvános gyűlést tartanak az 
ipiíőmnnkások. A szegedi építőmunkások 
szerdán délután hat őrakor nyilvános szakmai 
gyűlést tartanak a Hélvezér-uccai Murtkás-
Ofthon udvarán. A gyűlésen minden munkást 
szivesen Iáinak, azokat is, akik nem tagjai a 
szakszervezeteknek. A nagy érdeklődéssel várt 
gyűlésre az épitőmunkások központja Knlilel-
hojfer Ferenc titkárt kttidi le, aki nagyobb 
beszédat mond ez ipitémunkdsség gazdasági 
helyzetétől. A gyűlésen nagy tömegek fognak 
megjelenni, mivel a legégelőbb kfirdések meg-
vitatása szerepel a programon. Ez a gyűlés 
lesz egyébként az első, amelyet az uj otthon 
udvarán tartanak meg. 

—- Sorozatos ünnepségek Mohácson. Bu-
dapestről jelentik: A mohácsi vész 400 éves 
évfordulója alkalmából soroiatos ünnepséget 
rendesnek Mohácson. As eddigi megállapítások 
szerint az ünnepséeen megjelenik a kormányzó, 
józaef és József Ferenc főhercegek, Anna fő-
hercegnő, a kormány tagjai, a honvédség 
főparancsnoka és a hatóságok. Az ünnepség 
programja néhány nap mulva elkészül. 

— Halálozás. Budapesti jelentés adja hirűl, 
hogy Lefter Minka, a régi és közismert szegedi 
Ltfier-család utolsó sarja meghalt. Holttestét 
Szegedre hozzák és kedden délután 4 órakor 
a görög-keleti szerb plébánia-templom elöl 
kisérik örök nyugalomra. 

— A vasutasok épitési haladéka. A város 
— mint ismeretes — házhelyeket adott a 
hattyas—ballagi földekből a szegcdi vasutasok-
nak három évi épitési kötelezettséggel. A telek* 
bérlő vasutasok egyrésze már fel is építette a 
kapott telken a lakóházat, de nagyon sokan 
eddig nem teljesithették épitési kötelezettségű' 
ke', pedig a három esztendős határidő rövide-
sen lejár. Az érdekelt vasutasok most beadványt 
intéztek a város tanácsához és hivatkozva a 
nehéz gazdasági helyzetre, további kit éves ha-
ladékot kértek. A tanács ugy határozott, hogy 
indokolt esetben ad haladékot, de csak egy 
esztendőre és azt is bejelenti a közgyűlésnek. 

Házasság. Farkas Júlia és H o f f m a n n Dezső 
házasságot kötöttek. M 

— A román iskolák „fis perce". Bukarest-
ből jelentik: A közoktatásügyi miniszter elren-
delte, bogy a jövő tanév kezdetével a tanulók 
a 10 perces szünetek alatt a hét bárom napján 
románul beszéljenek, a másik három napon az 
iskola előadási nyelvén, tehát a gyermekek 
anyanyelvén. Minden iskolában külön naplóba 
be kell vezetni azt a nyelvet, amelyet a tanulók 
használtak és annak a tanárnak a nevét, aki a 
szünet alatt az ellenőrzést gyakorolta. 

— Jelentkezzenek a vfgelbánás alá vont 
tanitótt. Budapestről jelentik: A vallás- és köz-
oklslásűgyi minisztérium felhivjs ason végel-
bánás alá vont nyugdíjas tanítókat, akik ujra-
alkalmaztatásukat állomáshoz nem kötötten ké-
rik, hogy folyamodványaikkal a vallás- és köz-
oktatásügyi mlalsziérlam V I I I . C. ügyosztályá-
ban jelentkezzenek. Ez a felbivás nem vonat-
kozik a végkielégítésben részesült tanítókra. 

— Lakisűgyi bonyodalmak egy palánki 
kisajátítás körül. A város az egyetem céllaira 
több más házzal egvütt kisajátította az ipar-
ucca 4. számú lakóházat is. A tulajdonossal 
ugy egyezett meg, hogy azonnal kifizet számára 
kéiszázhuüzmillió koronát és harmincmilliót 
takaréktári letétbe helyez, ugy, hogy azt csak 
akkor veheti fel, ha házát üresen átadja a 
városnak. A mérnöki hivatal most szorgalmazta 
a ház átadását, a tulajdonos azonban bejelen-
tette, hogy a saját lakását átadja ugyan a 
városnak, de nem gondoskodik a házában levő 
egy szoba-konyhás lakás kiürítéséről, mert a 
vátossal kötött egyezségében csak a saját laká-
sának átadására kölelezte magát. A tanács 
a tiszti ügyészségtől kért jogi véleményt és 
tanácsot a bonyodalom megoldására. Az ügyész-
són megállapította, hogy a tulajdonos a szer-
ződés érielmében az egész ház üresen való 
átadására vállalkozott, tehát az a kívánsága, 
hogy a város gondoskodjon az egyszobás lakás 
lakójának elhelyezéséről, jogtalan. A tanács az 
ügyészi vélemény alapján ugy határozott, hogy 
a harmincmillió koronás takaréktári letétet csak 
akkor adja ki a tulajdonosnak, ba a saját 
lakásán kívül a másik lakást is üresen átadja 
a városnak. 

x Bárhol bársnlt vásárol, k i r j e a Dél-
magyarország ingyenhirdetisi szelvényű. 

— Mégis csak palota. Többször irtunk már 
arról a jószándéku szegedi polgárról, aki a Palánk-
ban kisajátított háza helyett a Ssentháromság-
uccában tevő telkén kivánt uj házat épiteni. Elő-
ször löldszintes lakóház építésére kért a tanácstól 
engedélyt, de a kérés teljesítését a tanács meg-
tagadta, mert a szabályrendelet értelmében a Szent-
háromság-uccában csak emeletes ház építhető. 
Másodszor már emeletes házterveket mutatott be a 
folyamodó a tanácsnak, az engedélyt azonban 
akkor sem kapta meg, mivel a terv szerint nem 
építette volna be a telek teljes uccai frontját. Van 
ugyanis egy közgyűlési határozat, amely kimondja, 
hogy a kérdéses telekre C3ak olyan báz építhető, 
amely betölti az egész uccai frontot. A jőszándélns 
polgár épitkezési hajlandóságát azonban még ez a 
kétszeres visszautasítás sem törte meg. Kérvényét 
harmadszorra is benyújtotta a tanácshoz és most 
már minden tekintetben kifogástalan terveket mel-
lékelt hozzá. A tanács igy harmadszori kérésre 
végre kiadta az engedélyt. 

Lakásokat, üzlethelyiségeket célszerűen 
és jutányosán alakit át Tekccs épilési vállal-
kozó, Bercsényi ucea 10. Telefon 6—53. m 

— Idegenforgalom Julluaban. A bejelentő-
hivatal julius havi kimutatása szerint Szegeden 
731 külföldi idegen fordult meg. Ez évben 
Szegeden 3268-ra tehető az itt megfordult 
idegenek száma. 

x Bárhol bármit vásárol, kirje a DU* 
magyarország Ingyenhirdetisi szelvényű. 
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Pénztári 5-BÍ. Telufon 11-85 

Augusztus 3-án, kedden 

H a v a s o k f i a . íslSS?"6 felvoná8ban-
Főazsreplő: 

KÖRZŐ ÜOZ1 TeletooIJ—15. 

Augusztus 3-án, kedden 

A&onkívui: pjngujj,, a mulatóban. Két í2ivonásos 

amerikai burleszk. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Előadások kezdete S, 7 és 9 órakor. 

M Idfi esetén az esti 9 drai előadást a Horváth Mihály uoeal n y á r i helyiségben tartjuk meg I 

I 

Amiről az asszonyok álmodnak.! 
Álom és valóság 6 felvonásban. Főszereplő: I j ^ g f f y fíjytílg 

T e m | l á _ B i b e r é . fsaag f 
Előadások kezdete 5, 1 és 3 órakor E 

Jó idfi esetén az esti 0 «»al előadást a nyári helyiségben jár t juk . 


