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Nyomorgó asszonyok felvonulása 
a városháza elé 

Háromszáz munkanélküli dolgozik a rókusi uccákban — Pénleken megkezdik 
a csengelel ulmunkákal 

Szerdán 120 Ínséges kapott kenyérutalványt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

dán délelőtt a városi bérház előtt asszony-
tömeg gyülekezett. Mintegy 100—150 főre sza-
porodott rövidesen a tömeg és izgalmas han-
gulatban be akartak jutni a városi bérházba 
segélyért. Rendőrszakasz sietett ki a rendőr-
ségről és hozzáfogott az asszonyok szétoszla-
tásához. A rendőrök mindenekelőtt elállták' 
a bérházba vezető utat, azután felszólították 
az asszonyokat, hogy menjenek a munka-
közvetítő hivatalba, ahol majd összeírják őket. 
Sokáig tartott, amíg a rendőrök el tudták 
távolítani a nyomor legszomorúbb köntösébe 
öltözött segélyt kérő tömeget. Közben két 
asszony elájult és összeesett. A rendőrség 
három asszonyt előállított az ügyeletre. Ki-
hallgatták őket, majd elbocsájtották' a rend-
őrségről. 

A nyomorgó asszonyok szétoszlatása után 
egyébként gróf Klebelsherg Kunó kultuszmi-
niszter telefonon felhívta dr. Somogyi Szil-
veszter polgármestert és érdeklődött a sze-
gedi munkanélküli front helyzete iránt;. A 
polgármester részletesen tájékoztatta a kul-
tuszminisztert. Elmondotta, hogy a tervezett 
feltöltési munkálatokat erősen 

késlelteti a kedvezőilen időjá-
rás. 

'K Tisza váratlan áradása következtében 
ugyanis víz alá kerültek azok az árterek, ame-
lyekről a feltöltéshez szükséges föld- és ho-
mokanyagot hányásztatni kívánta a város. A 
legjobb esetben is eltart két hétig, n.mig hozzá-
férhetnek ezekhez az elárasztott területek-
hez és igy a töltési munkálatok mednditása 

legalább kétheti késedelmei 
szenved. 

A munkanélküliek' foglalkoztatását azért meg-
kezdi a város. Egyelőre a feltöltésre kijelölt 
uccákat tisztítják meg és készítik elő a kubi-
kolásra. Pénteken száz munkással 

megkezdik a csencelel ulak szf-
kelleíésél 

A' száz munkáson kívül jelenleg háromszázat 
foglalkoztat a város, akik a rókusi uccákban 
dolgoznak. 

A kultuszminiszter felhívta a polgármester 
figyelmét arra, hogy a kereskedelmi minisz-
tériumnak Marcaliban nyolc kilométer hosz-
szu iparvasutvágánya és hatvan csilléje van, 
ezeket a kereskedelmi minisztérium esetleg 
kölcsön adná Szegednek. A miniszter meg-
ígérte, hogy ha a város ebben az ügyben 
kérelmet terjeszt a kereskedelmi miniszter 
elé, azt támogatni fogja. A polgármester azon-
nal intézkedett, hogy a kérvényt még szerdán 
felvigye a posta a kereskedelmi miniszterhez. 

A jelentkező munkanélküliek foglalkoztatá-
sára vonatkozó munka különben aőzerővel 
folyik. 

A jelentkezőket 
a hatósági munkaközvetítő igazolása alapján 
a mérnöki hivatal osztja csoportokba és ve-

zényli ki a munkahelyekre. A polgármester 
dr. Pálfy József polgármesterhelyettessel, a 
segitő bizottság elnökével folytatott megbeszé-
lések alapján ugy döntött, hogy a munkanél-
küliek készpénzzel való segélyezését — vég-
érvényesen beszünteti. 

A város hatósága megegyezett a szegedi pé-
kekkel, akik a munkaközvetítőben kiadott utal-
ványokra 

egy-egy kiló barna kenyeret 
szolgáltatnak ki és a kenyérért minden hé-
ten bemutatandó leszámolás alapján a városi 
főpénztár kilónkint tizenöt fillért fizet ki. 

A tüzelőanyag utalványok 
kiosztását akkor kezdik meg, amikor a fa-
gyos időjárás bekövetkezik. Egyelőre fát kap-
nak az ínségesek, de később, mivel a fa drága, 
megszervezik az olcsóbb hazai szénnel való 
segélyezést. 

Wagner Ferenc törvényhatósági bizottsági 
tag szép példaadása, aki — mint ismeretes — 
két vagon tűzifát bocsájtott az Ínségesek kö-
zötti szétosztás céljából a város rendelkezé-
sére — jó hatással volt. Szerdán a Wolf 

Adósai vagyunk 
Szeged nagyközönségének 1 
Egy olyan filmmel, melyhez 

fogható 
szép és nemes még nem 

volt. 
Szép volt a 

Jazz király, 
Szebb volt a 

Királynő fér |e 

És sok szén filmet {átszóltunk már, 
De olvan széoet, olyan sz vhez szólót, 
Oly gyönyörül, mint a 

még nem latolt Szeged. 
Amerikából leijefen u| példányt 
hozaltunk, hogy a gyönyörű 

szépségeit maradéktalanul nyújthassuk 
kedves közönségünknek 1 Belvárosi Mosl. 

Jakab és fiai cég jelentette be a város ható-
ságának, hogy ötven kiló kenyeret ajánl fel 
díjmentesen. 

A' kenyérutalványok kiosztását egyébként 
szerdán megkezdték. Százhúsz Ínséges ka-
pott egy-egy kiló kenyérre utalványt. 

Délmagyarország Jegyiroda 

A szegedi 
liberális párt nagygyűlése 

Rendkívüli érdeklődés mutatkozik a szombat esti pártvacsora 
iránt 

(A Délmaggarország munkatársától.) Megirta 
már a Délmagyarország, hogy a szegedi nemzeti 
szabadelvű párt szombaton este pártvacsorát kö-
vető nagygyűlésen alakul újra. A párt újjáalakulá-
sán résztvesz a liberális párt mindkét szervezete 
s igy a mult évi községi választások után ez lesz 
a legelső alkalom, melyen a községi választások 
platt szétvált frakciók újra egyesülve s egy pár. 
tot alkotva vesznek részt. Tagadhatatlan, hogy 
a párt erjységének helyreállítása nagy erőforrása 
a szegedi szabadelvű pártmozgalomnak, mert a 
mult évi választások eredménye szemmelláthatóvá 
teszi, hogy a polgárság milyen tántoríthatatlanul 
s mennyire egységesen áll azok mellett, akik a 
szabadelviiség zászlaját hordozzák. 

A gyűlést pártvacsora előzi meg, melyet az ipar-
testület nagytermében rendez a párt. A vacsora { ságát. 
este nyolc órakor kezdődik, egy teríték ára 1 pengő 

50 fillér, jelentkezni az ipartestület vendéglőjében 
s az ivtartóknál lehet A vacsorát követi a nagy-
gyűlés, melyet Wimmer Fülöp fog megnyitni, dr. 
Dettre János az egyesülés szükségességéről s a 
párt feladatairól fog beszédet mondani, dr Pap 
Róbert ismertetni fogja a párt programját, a párt 
ezután ki fogja mondani újjáalakulását s meg-
választja vezetőségét s a jelentkező párttagok fel-
szólalása után Ottovay Károly fogja a gyűlést be-
zárni. 

Mint értesülünk, igen nagy érdeklődés mutat-
kozik eddig is a gyűlés iránt s a pártvacsorán 
való részvételüket tömegesen jelentették be. Szük-
ség is van arra, hogy a szabadelvüség minden 
híve megjelenésével bizonyítsa a liberálizmus sze-
gedi táborának erőbeli fölényét és számbeli nagy-

A nemfogyasztó törzsvendég 
becsütetsértési oöre a kávés ellen 

A kávést Jelmentették, mert a törzsvendég mindig ijesztgette, hogy rosszul megy 
az üzlet 

Harmónia XII. 3. Tisza. 8. 

Iványiné 

Köszeghváry E r z s é b e t 
ária- és da'eslje. 

Közremüködk 

Bisztricyky Tibor 
hegedűművész. 

Ktsér 

Weigerth Aladár 
zongoraművész. 

Jegyárusítás 1—5 pergőért. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az egyik 
szegedi kávéház 75 esztendős törzsvendégével tör-
tént, hogy a nyáron a kávéház könyvelője eléje 
állott és a kövatkezőket mondotta: 

— A főnök ur nem akarja, hogy ön idejárjon. 
Engem kért meg, hogv ezt tudomására adjam. Ha 
Ön mégis ragaszkodna ahoz, hogy továbbra is 
bejárjon a kávéházba, a főnök ur a legelső alka-
lommal rendőrökkel vezetteti kii.. , 

A 75 esztendős törzsvendéget kínosan érintette 
az eset. Azonnal vette a kabátját és eltávozott 
Másnap levelet irt a tulajdonosnak és megkér-
dezte, hogy azonositja-e magát a könyvelő ki-
jelentésével. Erre a levélre a törzsvendég nem ka-
pott választ, mire durva becsületsértés miatt fel-
jelentést tett a tulajdonos ellen. 

Az ügyel szerdán tárgyalta dr. Gaál István já-
rásbiró. Először kihallgatták a tulajdonost, aki 
beismerte, hogy terhére volt a törzsvendég és 
ezért szerette volna, ha nem látogatja a kávé-
házát 

— A főmagánvádló ur — mondotta a kávés — 
nem volt fogyasztö. Állandóan bent fiit a kávé-
házban. kibicelt, járt az r.ovik asztalin! a másikia. 

Ez azonban még nem lett volna baj, ha nem kel-
lemetlenkedik velem. Nap-nap után engem is, fele-
ségemet is azzal ijesztgetett, hogy a kávéház 
tönkremegy, ő már látja előre a véget, jó lesz 
minél előbb eladni. Valóságos vészmadár volt, 
hiába kértem, hogy ne idegesítsen. A mai gaz-
dasági viszonyok amúgy is rosszak, nem volt szük-
ségem arra, hogy idegenek még jobban elkedvet-
lenítsenek. A főmagánvádló jóslásai deprimáltak 
engem. Ezért mondottam a könyvelőmnek, hogy 
szeretném, ha ez az ur nem jönne be többé. 

A törzsvendég elismerte, hogy jóakaratulag több-
ször figgelmeztette a kávést, ez azonban ilyen el-
járást nem érdemelt meg. 

Kihallgatták a vádlott kávés elődjét is, aki el-
mondotta, hogy a főmagánvádló már az ő idejé-
ben is bejárt a kávéházba, ahol ingyen dominó-
zott Ingyen kávét is ajánlott fel neki, de azt 
nem fogadta el. Ugy is tudja, hogy nem volt fo-
gyasztó vendég, inkább csak kibicelt 

A főpincér is vallomást tett. Ugy tudja — mon-
dotta —, hogy a főmagánvádló sohasem fogyasz-
tott K i o l v a s ! » a z n c s r f s l i is . ' íunknt. ¡3rl-kp.lt. A 


