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Kérjük jövö heti reklámhirdetésünket bevárni. „Pollák Testvérek. 
I szegedi inségmunkísok 

fizetése 
Csak a száraz tényeket szögezem le. 

• 

A népjóléti bizottság ülésén a népjóléti ta-
nácsnok ur — bizonyára a polgármester ur 
jóváhagyásával — előterjesztette, hogy novem-
ber 15-én pedig a munkanélkülieknek a nép-
konyhán való étkeztetése megszűnik és ettől 
a naptól kezdve biztosítva lesz, hogy minden 
nőtlen és nős munkanélküli 5 hónapon át ha-
vonta 18 pengőt, a gyermekes családfők pedig 
gyermekeik számához mérten ennél többet is 
meg fognak keresni a szükségmunkáknál. A 
polgármesterhelyettes ur még arra is Ígére-
tet tett, hoey a 150 filléres napszám fel lesz 
emelve. 

Én mindezeket Így közöltem a munkanél-
Küliekkel. 

• 
Most — mint a lapokban olvasom — ösz-

szeült a népjóléti tanácsnok ur elnöklete alatt 
négy ur, Hergár Viktor városi főmérnök, Czlg-
ler Arnold th. biz. tag, úgyis mint épitész és 
úgyis, mint a munkanélküli száradok parancs-
noka, Lang Mihály, a hatósági közvetitö fő-
nőké és végül dr. Balogh István lelkész. 

A munkanélküli »munkástestvérek« képvise-
letében senkit sem tartott szükségesnek a pol-
gármester ur, sem a népjóléti tanácsnok ur 
err* a tanácskozásra meghívni. 

El is intézték a munkanélküliek sorsát »test-
vériesen«. 

Fittyethányva a népjóléti bizottság és a kőz-
gytllés akaratára, a népjóléti tanácsnok nr elő-
terjesztésére ugy határoztak, hogy a nőtlen 
munkanélküliek havonta hat napon át dolgoz-
hatnak 9 pengőért, az egygyermekes család-
apák kilenc napot 13 pengő 50 fillérért, a nagy-
családuak pedig (5—6 gyermekesek havonta 
12 napot 18 pengőért. — ÉS mindezek tetejébe 
a munkaképes, dolgozni kész munkanélkülieket 
ezentúl is a népkonyhái ebédek igénybevéte-
lére kénvszeritik. 

Ezek után vonja még kétségbe valaki, hogy 
nem testvérek intézik a munkanélküliek sor-
sát, vagy pedig, hogy nem omlottak le a tár-
sadalmi válaszfalak! 

Lájer Dezső, 
a szegedi szociáldemokrata párt 

titkára. 

Csnrgói csemegeva! 

HireK 

ni „kiváló minőség" 
minden Jobb csansagaOzlatban kapható. 

Felakasztotta magát 
mostohafánya lakodalma miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
'téhitSn Vásárhelyen felakasztotta magát ifj. Kones 
rálné 3* éves asszony. Az öngyilkosság különös 
ok miatt történt. ^ fiatalasszony vasárnap őssze-
\eszett férjével és mostoha leányával. A leánynak 
a napokban lett vobia az esküvője, azonban a 
leány nem akart nagy lakodalmat rendezni, hi-
ti em az volt a kívánsága, hogy szűk családi körben 
tartsák meg az esküvöt. Az anya ezzel szemben 
mindenáron azon volt, bogy nagy lakodalom *3-
eyen. Férje is a leány pártjára állott és elhatároz-
ták. hogy nem lesz díszes lakodalom. Konczné 
emiatt annyira elkeseredett, hogy hétfőn délután 
;t leúnyszobi mesterRcrendájára felakasztotta ma-
cát. 

Ha 

Congorilla 
••(városiban. 
l lóadásohS, 7, • órakor. 

I f S Szerda. Róm. kath. ödön pk. Prot. 
M Otmár. A. nap kél 7 óra 06 perc-

kor, nyugszik 16 óra 23 perckor. 
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-töl 

1-lg, a Városi Mnzeum mindennap, vasár- és ün-
nepnap is, délelőtt 10-töl fél l-ig van nyitva. Fo-
lyóiratcsere kedden, csütörtökön, szombaton dél-
után fél 5-t61 fél 6-tg 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59 (tele-
fon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körut 20 
(telefon 2268), Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vcdres-ucca 1 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök, Takács István Bol-
dogasszony-sugárut 31 (telefon 2125), Selmecz Béla 
Somogyi-telep (telefon 3425), Bulcsu Barnabás 
Kálvária-tér 7 sz. (telefon 3278). 

— Szerdán tárgyalják a kereskedelmi minisz-
tériumban a gázgyári szerződést A közgyűlés ál-
tal elfogadott gázgyári szerződést az ellene be-
nyújtott fellebbezésekkel együtt mai régebben föl-
terjesztette a polgármester a belügyminiszterhez, 
tki véleményezés végett a kereskedelmi minisz-
terhez küldte át A kereskedelmi minisztériumból 
most értesítés érkezett hogy a gázgyári határozat 
tárgyalását szerdán kezdik meg és arra a város i 
kiküldheti az előadóját A polgármester dr. Sze-
kerke Lajos tbztt főügyészt küldi Budapestre, 
hogy vegyen részt a tárgyalásokon és a szüksé-
ges felvilágosításokat megadja a minisztériumnak. 

— A hódmezővásárhelyi főispán. Mint ismere-
tes, dr. Mokesay Zoltán hódmezővásárhelyi főis-
pánt felmentették és utódául dr. Farka« Béla szen-
tesi főispánt nevezték ki. Dr. Farkas Béla tegnap 
tette első hivatalos látogatását Vásárhelyen. Dél-
előtt autón érkezett Szentesről és meglátogatta 
hivatalában dr. Soós István polgármestert Az nj 
főispánt december elején installálják Hódmezővá-
sárhely főispáni székébe 

— Vannis András kitüntetése. Vannie András, 
a kiváló szegedi uszó, mirt ismeretes, losangelesl 
szerepléséért kormányzói elismerést kapott Az 
államfői elismerésről szóló kultuszminisztert ok-
irat és a koronás Signum Laudis, valamint az Or-
szágos Testnevelési Tanács bronzérme és elisme-
rő oklevele kedden érkeze« meg továbbítás végett 
dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez. , A pol-
gármester a kitüntetéseket már át Is adta ünnepé-
lyes formában Vannie Andrásnak, aki meghatot-
tan mondott köszönetet. 

«— A kormányzóné segélyakciója, Budapestről 
Jelentik: A kereskedelmi miniszter megengedte, 
hogy a Horthy Miklósné segélyakció dmre küldött 
és 20 pengőt meg nem haladó összegről szóló pos-
tai utalványok bérmentesítés nélkül is postára ad-
hatók legyenek. 

— Élelmezési munkások gyűlése. A szegedi élelme-
zési munkások csoportja csütörtökön d. u. fél 4 óra-
kor a Munkásotthonban (Hétvezér-uoca 9.) érte-
kezletet tart amelyen Kardics Kálmán, a Magyar-
országi Élelmezési Munkások Szövetségének tit-
kára ismerteti az élelmezési munkások gazdasági 
helyzetét 

— Jótékonycélt: előadás a Somogyi-telepen. A 
Somogyi-telepi Oltárgondozó Egyesület vasárnap 
este jótékonycélu táncestélyt rendezett az elaggot-
tak Javára. Az estélyt Széli József plébános nyi-
totta meg Utána a műkedvelők előadták Bárány 
Pál „K&knkfiók" elmü színdarabját Sikerrel sze-
repelték Bunford Juliska, Katona János, Rittler 
Aranka, Taasy István, Bárány Mancika, Juharos 
Ferenc és Bogadzsla Imre. 

«— A Bethlen Gábor Kör könyvismertető estjén, 
szerdán este fél 8 órai kezdettel Ifj. Grandpierre 
Fmil „Rosta" cimü regényét Ismerteti Gáspár Zol-
tán a református palota tanácstermében. Érdeklő-
dőket szive-cn lát az elnökség, 

AsTMÖ 
A Szegedi Meteorologia! Obszervatórium Je-

lenti: Szegeden s hőmérő legmagasabb állása 5.1 
C, a legalacsonyabb —1.6 C. A barométer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 778.5 
mm, este 772.2 mm. A levegő páratartalma reggel 
780, délben 67.0 százalék. A szél Iránya keleti, Il-
letve északkeleti, erőssége 1—2. 

Időjósl&t a Délvidékre: Valószínűleg tartós 
túlnyomóan derült, hideg idő. 

— A karácsony előtti üzleti zárórák szabályo-
zása. A kereskedelmi és iparkamara közli, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter most kiadott rende-
lete értelmében a fővárosban, valamint azon hely-
ségekben, ahol miniszteri rendelet, vagy szabály-
rendelet állapítja meg a zárórát azokat a nyilt 
árusítási üzleteket, amelyeket köznapokon este 
1 óra előtt kell bezárni, december 5-töl 24-lg be-
záróan a szombati napokor. este 8, egyéb köznapo-
kon este 7 óráig a túlnyomóan élelmiszereket áru-
sító üzletekeít a szombati napokon este 9 óráig le-
het nyitvatartanl. A nyilt árusítási üzleteket a 
december 4. és 18-ra eső vasárnapókon az ország 
egész területén reggel 7 órától délután 2 óráig 
ezabad nyitvatartanl. Ez a rendelkezés nem vo-
natkozik a kizárólagos pálinkamérésekre, ametv 
ke-t ezeken a napokon is egész napén át zárva kell 
tartani. A husnemüek árusítására vonatkozólag a 
rendelet ugy Intézkedő, hogy hnsnemüeket a szó-
banlevő napokon reggel 7 órától délelőtt 10 óráig 
lehet árusitanl, mig halféléket élő és leölt ba-
romfit reggel 7 órától délután 2 óráig szabad for-
gplomha hozni. 

Mo«t megny í l t 

nő! ruha divaif ermemben 
oecat, e«télyt »tb. 
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W E I S Z I B O L Y A , Mars tér 17. Tel I0-2R. 

— Kereskedők ügyeimébe! A Szegedi Lloyd 
Társulat Horthy Miklós-noca 13. sz. alatti díszter-
mében folyó hó 16-án, szerdán délután fél 7 óra-
kor a modem kirak&tvilágitás és fényreklámok 
szakszerű ismertetése céljából előadóestét rendez, 
amelyen György Vilmos oki. gépészmérnök fogja 
Ismertetni mindazon eszközöket amelyek a 
helybeli kereskedőknek a reklámozásra rendel-
kezésére állanak és ismerteti az nj elektromos 
tarifát is, amely a koncessziós szerződés meghosz-
sznbbitásával a kereskedők reklámvilágitási cél-
jaira rendelkezésre fog állani. Az előadás díjtalan 
s érdeklődőket ezúton is meghiv az Elnökség. 

I 
S e l u e m l i a r l s i m A k , s e l a e m n a d r á g o r -
!cgolttiAbhak HMOr ke»z ly l l »né l , KUnzM tír!. '1 I 

— Az Egyetem Barátai Egyesülete természettu-
dományi szakosztálya értesiti tagjait és az érdek-
lődőket, hogy legközelebbi szakosztályi előadót 
ülését szerdán délotár 5 órakor tartja meg az L 
számú vegytani intézet előadótermében. A szak-
ülés tárgya: dr. Széki Tibor előadása „Az aeeton-
nak és a bárom vegyértékű phenoloknak konden-
zációs termékeiről, dr. Brtnlmer Győző előadásai 
Hogyan érhetők el pontos eredmények a mikro-
metoxyl meghatározásánál. 

KUlttnleoc«. Unom jj > legiobb mtnfl-'-tvn 

Kötöttáruk 5SHS2 
— Kaltarest A MIEFHOE szerda este fél kilenc 

órai kezdettél helyiségében (KáTász-ucea 6., II.) 
knlturestet rendez. Dr. Baké László református 
lelkész „A szentírás szociális tanításai" cimen 
tart előadást. 

z Szép, jó és o1c«ó lakásberendezés kapható 
az Asztalosmestereknél. 2 
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Sehol olcsóbban! 
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