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Papp János földbérlő, 
Papp József földbérlő, 
dr. Széli Gyula, a gázgyár ügyésze. 
Tanács Sándor földbérlő, 
Tanács Vendel főbérlő, 
Vértes Miksa szerződéses szállító bizomá-

nyosa 

és Zsrmbery Károly főldbérlő. 

Valószínű, hogy vannak még, akik ellen 
van valamilyen kizárási ok, de ennék meg-
állapítása igen hosszadalmas és körülményes 
munka, hiszen nem lehet tagja a közgyűlésnek 
az sem, akinek cégétől, vállalatától a város 
csak esetről-esetre vásárol kézi beszerzés ut-
ján, de évi ezer pengőt meghaladó értékben. 

Kétségtelen azonban, hogy a szabályrende-
let végrehajtása után erősen megváltozik a 
szegedi parlament tagjainak névsora, mert a 
kizárt városatyák helyeit a soron következő 
póttagok jutnak mandátumhoz. 

Kölcsey ucca 5. 

Karáeaonvl a |án dáknak alkalmán keUe't lerítok, pár-
nák, rrndk »0I divatos b u r s d f í l aetrkUxt, Irtlaoa-

kaloiaamegl alb. magyaros hlmiés Mintákkal. 

Díjtalanul megtanítjuk Bnt e munkák klsrités-
módjára. 184 

Karácsonyra művészi 
plakátok, kirakatreklámok, 

vászonfeliratok 

1 e g o l c s ó b b a n 
clmfcsfönél készülnek 
Alsöflszapart 10. szám. 

Levelezfilaphivásra helybe mea-yek. 132 

KLEIN 
Szenzációs olcsók 

Blau Ignátz cég 
t é l i á r a i : 

Férfi kabátok: 
Hosszú télikabát SS, 30, 40 
Fekete télikabát 
bársony gallérral P 40, 00 
Fekete télikabát 
szőrmézve P 40, SO, 00 

Bőrkabát p 60 
Hubertus p SO 
Gomikabát P 15-től 
la boykabát P 20-tól 
Fiuruhák P 8, 10, 16, 20 
Férfiöltöny PS5, 36, SO, 70 

Nöi kabátok: 
Nfii szórméskabátok 

P 30, SO, 70 
legújabb nemesszö'méyel 

p 120, 1S0 
Sötétkék kabát 
gazdagon szőrmézve P SO 

Bundák: 
Nutriette P 75, 90, 100 
Ta kid P 100-tól 
hát- és basbundák P 3S0 
Csikóbundák P 160 
Porzsa Russanóv bundák 

Tekintse meg 
kirakataimat! 
Kelemen u. 5. 

Az inségakdók 
Egy olvasónk Irja az alábbi sorokat: 

Amióta a kereseti és megélhetési viszonyok rom-
lásával kapcsolatban a kózsegélyre szorulók száma 
igen nagy mértékben szaporodott, nemcsak a ha-
tóságokat, hanem a közvéleményt is állandóan 
foglalkoztatják a nyomor és inség enyhítésére tett 
intézkedések. Hogy a hatóság igyekszik az Ín-
ségeseken segíteni, bizonyítja az a tény, hogy a 
népkonyhán minden jelentkezőnek ebédet adat, 
ámbár az ezidőszerint bizony elég gyenge, mert 
1 deka zs{r 1 liter főzelékre alig jelent valamit 
és kenyérből is 25 deka lenne a valamennyire el-
fogadható. A város háztartása azonban eddig még 
soha nem látott nehézségekkel küzd és nincs 
semmiféle alap, amire támaszkodva túlléphetné a 
költségelőirányzatot. Ennek ellenére mégis ipar-
kodik a kérdésen segíteni, a sok felszólalásra fel-
emelték a kenyéradagot 20 dekára és szó van arról, 
hogy a sovány főzelékre hetenkint 1—2 napon 
néhány deka hust adjanak. Gyakorlati akadálya 
ennek nincsen, mivel a város kiselejtezett tenyész-
állatainak levágatásával igen olcsón jutna a szük-
séges husmennyiséghez, de más akadályok vannak. 

Ugyanis a népkonyha — mint köztudomásu — 
eredetileg egészen más céllal és sokkal szűkebb 
keretben működött; 100—200 elaggott, nyomorék, 
hajléktalan és munkaképtelennek nyújtott meleg 
ételt, amelynek minősége az akkori körülmények-
nek megfelelő lehetett. De ma, sajnos, az ép• 
késláb, erőteljes, munkabíró egyének és családok 
ezrei kénytelenek Igéngbevenni és igy a nép-
konyha ma a munka- és keresetnélkülieknek nyújt 

! némi segítséget, Igy a népkonyha eredeti jellege 
teljesen megváltozott, tulajdonképen >munkanél-
kflljek klfözésének« kellene nevezni és igy Indo-
kolatlan az az Idegenkedés, amellyel a hatóság 

i viseltetik a húsos ételadagok bevezetése iránt, ami, 
tekintve azt, hogy azzal az előirányzat túllépve 
nem lenne, tisztára csak elvi jelentőségű. Ha már 
munkanélküli segélyt nem rendszeresítenek, leg-
alább félig-meddig kielégítő ebéddel kellene az 
éhezőket kielégíteni. Ez pedig egy állami fel-
adat is volna, mivel a mostani munkanélküliségnek 
egyik oka az előbbi kormányok balkezes politikája. 
Igen feltűnő, hogy amig a kormány a legjelen-
téktelenebb, leglokálísabb Jellegű városi figybe ls 
beleavatkozik, ugy, hogy a város még egy üveg 
tintát sem vehet a belügyminiszter jóváhagyása 
nélkül, addig egy olyan széles tömegeket érintő 
ügyben, mint az inségmunkák folytatása, munka-
nélküliek segítése, stb., a kormány a városnak 
teljes autonómiát ad, sőt az Ilyen irányú felterjesz-
tésekre és sürgetésekre hónapokig még csak nem 
ls válaszol és végre, mikor már beköszöntött az 
inségldő, amikor már fizetni kellene az inség-
munkások heti béreit, akkor kapunk arról hirt, 
hogy odafönt tanulmányozzák a kérdést, »adato-
kat< kérnek, hogy összeállítsák az egész országban 
elvégzendő útépítések programját... Decemberben, 
— amikor mar régen dolgoztatni kellene a nyo-
morgók ezreit. Azonban nemcsak a kormány nem 
létesít a kellő időben munkaalkalmakat, hanem 
mindenféle tekervényes bürokratizmussal a városok 
állal foganatosítani szándékolt munkálatok megkez-
dését is késlelteti. Példa erre a szegedi uccák 
aszfaltburkolatának javítási munkálatai: hat hóna-
pig tart egy versenytárgyalás eredményének felül-
vizsgálása. Igen találóan jellemzi ezen rendszert 
a kitűnő publicista, dr. Szabó László, a kővetkező 
soraival: 

•A legegyszerűbb kérdéseket is tömérdek hókusz-
pókusszal kezelik, Jelentéktelen ügyek hónapokig 
vándorolnak az élet penészgombáinak: a felesleges 
paragrafusoknak útvesztőjében és még igen magas 
állásokban is bámulatosan hiányzik az önálló in-
tézkedésnek vagy bátorsága, vagy lehetősége. Vö-
rös fonálként húzódik végig az egész adminisztrá-
ción az egyéni felelősségtől való irtózát; előfordul, 
hogy államtitkárok hónapokig átiratokat váltanak a 
pénzügyminisztériummal, pár száz forintos ügyen 
s a jóváhagyásig nem intézkednek, noha az 
ügy halaszthatatlan, ooha a hivatalban az altiszt is 
tudja, hogy a Jóváhagyás meg nem tagadható.' 

Bizony, ezen állapotokat tapasztalva, Juvenalis 
szavaj jutnak eszünkbe: vDefficile est satiram non 
seribere.« 

Láthatjuk mindebből, hogy a kormány nemcsak 
hogy nem támogatja a várost a munkanélküliség 
elleni küzdelemben, hanem mindenféle paragra-
fusokra hivatkozva, a már kiadott munkálatok meg-
kezdését is késlelteti. Arról, hogy Szegeden több 
ezer munkanélküli van, egyelőre csak annyiban 
vesz tudomást, hogy tanulmányozzák az adandó 
segítség mődozatait. A társadalom megmozdulása 
a téli nyomor enyhítésére nem áll arányban az 
arra rászorulók nagy számával. Néhány magán-
ember és egyesület, testület igen szép példáját 
adta emberies érzésének, de vannak meg, akik 
hasonlóképpen tudnának cselekedni, de még várni 
kell eziránt! tevékenységükre. Az inségeayhités te-
rén a katonaság mellett talán a vasutasok mutatták 

A közkedvelt, köhögés, rekedt* 

ség és hurut ellen igen hatásos 

bonbonok m i n d e n gyógyszer-

tárban és d r o g é r i á b a n újra 

kaphatók. 

1 zacskó 60 tilt., I doboz 120 f 

e legszebb gesztust, midőn aránylag kis létszámuk 
és túlnyomórészt a szerényebb jövrdelmfi kate-
góriákhoz való tartozásuk ellenére is 5 hónapon 
keresztül mindennap 100 arra szoruló Ínségest 
látnak el tisztességes ebéddel, amely ténykedésük-
kei nemcsak helyes szociális érzésükről és hu-j 
manitásukról, hanem az őket egybefogó testületi: 
szellemről is bizonyságot adtak. Kétségtelen, hogy 
a városnak a pénzügyi és egyéb technikai akadá-i 
lyok miatt ís nincs módjában az úgynevezett aján-
dékebédekhez hasonló ételeket kiszolgáltatni, már. 
csak az igénybevevők nagy száma miatt sem. 
Másfelől nem szenved kétséget, hogy az alacso-
nyabb kalóriás főzelékek, káposzta, burgonya, stb. 
táperejét néhány deka hússal javítani kell és pe-
dig minél előbb s erre segélyt kelt a kormánytól 
kieszközölni, i " en a népkonyha ma tulajdon-
képpen a OQUL.Aiinélkülieket látja el, az a kis étel 
és darab kei.jöi a munkanélküli segélyt pótolja, 
amelynek be.elesétől mereven elzárkóznak A 
népkonyhai kosztnak a számvevőség által meg-
valósíthatónak jelenti, eddig azonban csupán elvi 
szempontból el nem rendelt javítása széles nép-
rétegek megnyugtatásán kivül végét vetné a hatósá-
got érő folytonos támadásoknak és panaszoknak is. 
Reméli mindenki, hogy mire eme sorok festéket 
látnak, megszűntek az elvi akadályok és a nép-
konyha didergő, sáppadt kosztosai megérik Igen 
szerény óhajuk teljesedését. 

Ábrahám János, 

Biztosítási ü g y k e z e l é s b e n , 

könyvelésben és értékkezelésben 
teljesen jártas, megbízható 

óvadékképes tisztviselőnőt 
keres azonnali belépésre helybeli 
vezérügynökség. Ajánlatok »0va-
dékképes* jeligére a kiadóhiva-
talba kéretnek. 186 

6*oicsó karácsonyi ajándékkal 
akarja hozzátartozóját meglepni, csináltasson fény.; 
képet neki. Művészi kivitelű fényképeket és na-! 
gyitásokat készit Ir itz Rudol f fényképész, Somo-

gyi-ucca 24. 74 

schauüeh 156 

Bélyegpiijtft nibum 
a legszebb Karácsonyi ojándlh 
Kapható: az összes jobb könyvkereokedésekben, 

papíráru- és bélyegszaküzletekben. 

Magyarországi vezérképviselet: 

„PHILATtLIA" 
ridrer Dlla beiyeghereskedO 
Szeged, Tisza Lajos körút 93/a. Telefon: 12-14. 

Uf lesz hó és sárcipője! 
Női sarokfavllás P 1.20-íól 
Felelősség mellett saját mUhelyUnkben. 

L I N Ó L E U M I P A R 
KlSrAlZ UCCO o. T. 18-12. 125 

fl szezon slágere 

TRÍOTROFON 
3 + 1 csöves 166 

hangszóróval egybeépitett 

v á l t ó á r a m ú 

hálózati rádióvevő-készü-
lék bakelitházba. Ara: 
csövekkel együtt 160 P 

Kapható kizárólag: 

Deuísch Albert, Kárász ucca 7. 
Jani András, Széchenyi lér 8. 
ríúiri ét villamossági szaküzletében. Dlltalan bemutatás. 


