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Az idö 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása +2.4 
C, a legalacsonyabb —2.8 G. A barometer adata 
null fokra és tengerszintre redukálva reggel 768.2 
mm, este 764.7 rom A levegő páratartalma reggel 
87 százalék, délben 87 százalék A szél iránya déli, 
illetve délkeleti, erőssége 3—1. A hóréteg vastag-
sága foltokban. A talaj 7 cm-ig fagyott 
A Meteorologiat Intézet jelenti este 10 órakor: 

Fnyhe idő, helyenkin«, inkább csak északon esők 
déli-délnyugati légáramlással. 

— A" kormányzó szombaton fogadja Bárá-
nyi főispánt Bárányi Tibor főispánt a kor-
mányzó szombaton délelőtt háromnegyed tí-
zenkét órakor kihallgatáson fogadja. A főis-
pán a kihallgatáson baja—bácskai főispánná 
történt kinevezését köszöni meg az államfőnek, 
akinél a kinevezése óta eddig súlyos betegsége 
miatt nem tiszteleghetett. 
— A dollártárgvalások ügye a pénzügyi bizott-
ság előtt A pénzügvi és jogügyi bizottság ked-
den délután őt órakor üiést tart, amelyen a 
Pesti Magvar Kereskedelmi Banknál fennálló 
városi dollártartozás ügyében folytatott ujabb 
tárgyalások eredményét közlik a bizottságok-
kal. A legutóbbi ülés után dr. S z e k e r k e La-
jos tb. főügyész tárgyalt a pénzintézet vezető-
ségével. amely azonban közölte, hogy eredeti 
ajanlatát nem változtathatja meg. — A pénz-
ügyi bizottság a bankügy letárgyalása utan a 
póthitelek kérdését tárgyalja. 
— Dr. Hnszti József: a budapesti egyetem ta-

nára. Budapestről jelentik: A kormányzó a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz-
tésére dr. H u s z t i József szegedi egyetemi ta-
nárt a budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetem latin- és filologiai tanszékére egyete-
mi nyilvános rendes tanárrá kinevezte. 

— Letárgyalták a ravatalozás? szabálvren-
üeletet. A jogügyi és az egészségügyi bizottság, 
amelyet az egyházközségek elnökeivel egészí-
tettek ki, csütörtökön délután dr. P á l f y ló-
»wef polgármesterhelyettes elnökletével letSr-
pyalta a központi ravatalozóról készített sza-
bályrendelet! ervezetet. A tervezetet a bizott-
fág kisebb stiláris módosításokkal elfogadta és 
kimondotta, hogy a szabályrendeletek jóváha-
gyása után egy éven belül kívánatosnak tartja 
a központi ravatalozó felépítését, amire az 
anyagi fedezet is biztosítottnak látszik. A köz-
ponti temetkezésről és a ravatalozásról szóló 
szahálvrendelet a januári közgyűlés napirend-
jére kerül. 

— Bibó La fos: X Tiafott roereíő — DéTirm-
rvnrorszái? kötcsönkönvvtár. 

Szened, Csekonlcs- és Klss-ucca sarok | 
ÉLELMISZEREK 

I literes üveg oroszhal (üvegbetét —.20) — : 
1 üveg »sem (üvegbetót —.10) .—.88 
1 doboz 6 drb ömlesztett sajt «—.42 
3 drb. csokoládés perec —24 
LÁBTÖRLŐ, SZŐNYEG 
Kókusz lábtörlő —.98, —.78 
Vas lábtörlő rács —.98 
1 méter spárga futószőnyeg csfkos széllel, 
60 cm. széles P 128 
HÁZTARTÁSI CIKKEK 

2 darab fali virágkosár <—.24 
Stoppolófa 1 drb oentitoéierrel ~2A 
Drót vasalótalp —-24 
FAR8ANGI CIKKEK 

Gyermek Ataro —.18 
Dominó álarc 38 
10 csomag konfetti —.18 
10 darab ¡»erpentii» —.12 
Papir sapka —.14 

— Az iskolaszék ülése. A községi iskolaszék 
csütörtök délután tartotta meg januári ülését. 
Az iskolaszék hozzájárult elsősorban ahhoz, 
hogy a felekezeti iskolák a népfőiskolások nö-
vendékeivel együtt február havában egyik ün-
nepnapon nagyszabású előadást rendez a szín-
házban. Kiss Gvula, a Csongrádi-sugáruti 
elemi iskola igazgatója beadványt intézett az 
iskolaszékhez, amelyben nyugdíjaztatását kér-
te, mert szolgálati ideje letelt. Tárgyalták ez-
után a város hatóságának több átiratát, me-
lyekben arról értesitik az iskolaszéket, hogy 
nincs fedezet az egyes iskoláknál végrehajtan-
dó beruházásokra. 

— Ot év óta nem hagyták jó-
vá a város uj tejszabályrendeletét. 
A város közgyűlése őt *évvel ez-
előtt uj tejszabábirrndeletet alkotott 
és azt jóváhagyás végett felterjesz-
tette a belügyminiszterhez. A jóváha-
gyás többszöri vfime'éx elleni' ~em 
érkezett meg. A tiszti főorvosi 
hivatal kívánságára a polgármester 
most ismét megsürgeti a szabályren-
delet jóváhagyását,'mivel a város tej-
ellá'ása körül közegészségügyi szem-
pontból tarthatatlan állapotok ural-
kodnak. A városba naponta f6.000 
liter tejet hoznak be, de ebből csak 
3000 liter megtj áf mét-rségügyi vizs-
gálaton és a különböző beteg-
ségek terjedését megakadályozni alig 
lehet törvényerejű szabályrendelet 
né'kül. 

| SELYMET BLAI)NÁL,SzÉgrl 
— Házasság. Korom László (Arad) és Ve-

csernyés Vera (Szeged) 1 hó 18-án házassá-
got kötöttek. 

x Szombaton este tánc a Tiszában. 
— Adományok az ingyentejakció javára. Az 

egyetemi bál rendezősége elhatározta, hogy a 
tiszta jövedelem 5 százalékát a „Szegedi szegény 
gyermekek ingyentejakciója" javára fogja beszol-
gáltatni. Az ujszegedi kendergyár munkásai kere-
setükből 30 pengővel járultak hozzá a tejakció 
munkájához. Rózsa Béla 13 pengőt gyűjtött az in-
gyentejakció céljára. Legutóbb még a következő 
adományok folytak be: színházi jegypótlékok 
329.77, Neufeld Sámuel 2.52, Ketter Gyula 3, folyó-
számlakamat 90.90, Máv. fiúnevelő internátus 4.20, 
Littomeritzky-féle tejüzem 12.41, felsővárosi ipa-
roekör 4, Hági-étterem számolócédulákért 6, Dre-
ber-étterem számolócédulákért 4 pengő. 
— Van Dine: A Greene gyilkosság — Délma-

gyarország kölcsönkönyvtár. 
— „Ego" hétfőn tart előadást a Munkásott-

honban. Eredetileg ugy volt, hogy „Ego" pén-
teken este tartja meg előadását a MunkásotT-
honhan. Közbejött akadályok miatt az előadó 
nem jöhetett le Szegedre és „Jó gyermek, jó 
szülő, rossz gyermek — rossz szülő" cimmel 
hétfőn este tartja meg előadását. 

x Ha Bndapeste ntazik, első utja legyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
Budapest, VII., Dohány-ucca 44.) menni. Itt m á r 
reggelfl órakor nyitnak és 1.40 pengő-
ért nemcsak megfürödhet hanem jól 
meg is reggelizhet 

— Debrecenben a „János vitéz"-t adják elő sza-
badtéri előadásban. Debrecenből jelentik: Debre-
cen erősen készül a nyári ünnepségek-e. Az ille-
tékesek ugy határoztak, hogy Kacsóh Pongrác 
dalművét a János vitézt mutatják be szabadtéri 
előadás keretében. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után félőt órakor. Az istentisztelet végén a tem-
plomi kórus Sulzer „Adaum aulom"-ját énekli. 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítőben: 1 fiatal könyvelő, 1 fa szob-
rász, 1 hölgyfodrásznő, 1 cipőtüzőnő, 1 kovács, 1 
fiatal asztalos, 1 hölgyfodrász tanuló ,1 hadirok-
kant éjjeli őr és egy kertész, 1 mindenes szakács-
nő és egy szakácsnő-házvezetőnő. [ 

Kétmilliós közmunka 
Csongrádmegyében 
Szentesről jelentik, hogy az odaérkezett ér-

tesítések szerint a kormány tavasszal nagy köz-
munkákat kezd el Csongrádmegyében. Félmil-
lió pengőt folyósít útépítésekre és félmilliót ad 
töltéserősítési munkálatokra. A Középtisza Ár-
mentesitő Társulat tel jesen uj gátja felépítésére 
másfélmillió pengőt kap és a munkálatokhoz 
vásárhelyi, szentesi, csongrádi, mindszenti és 
szegvári kubikusokat alkalmaznak. 

— A tüzérségi lőgyakorlat után. A tüzérség 
keddi éles lövészetével kapcsolatban felhívják a 
Lakosság figyelmét arra, hogy a kilőtt de fel nem 
robbant tüzérségi lövedékek, vagy lövedékalkatré-
szek (gyujtórész, lövedékfej) érinlése még hosszú 
idő eltelte után is életveszélyes, tilos. Ha valaki 
ilyen lövedéket vagy lövedékrészt talál, azt érin-
tés nélkül, feltűnő módon jelölje meg (póznával, 
galyakkal, kövekkel, stb) és közölje a tüzérosztály 
parancsnoksággal (Huszárlaktanya, teleion 39-00) 
vagy az illetékes közigazgatási hatósággal, elöl-
járósággal, csendőrőrssel 

Asz olvasó rovata 
Tisztelt Szerkesztőségi A Valéria-tér aszfal-

tozásáról olvasok a Délmagyarország hírei kö-
zött Tehát ismét volna egy kevéske munka-
alkalom, ha ugyan majd a husiparosok és 
paprikakikészitők kérelmezését ad akta nem 
teszik. Most azonban nem arról akarok néhány 
szót intézni a város vezető uraihoz, hogy az 
aszfaltozás hogyan történjék, legyen-e egyál-
talán vagy ne legyen, úgysem tudnék a dolog-
ba befolvni. Ellenben szeretném azt a megszív-
lelendő tanácsot adni ugy a munkát kérvénye-
ző alakulatnak, mint a város polgármesteré-
nek, hogy az előbbiek ne kérjenek minden 
munkát inségmunka keretében elvégeztetni, a 
polgármester ur pedig, hogy ne csináltasson 
mindent Ínségesekkel. Mi lesz velünk önálló 
iparosokkal! Talán kiálljunk most is a Széche-
nyi-térre és nézzük, hogy hogyan robotolnak 
a lakatosok, vagy hogy hogyan forgatják meg 
a Kálvária-téren a földet cca. 60—70 cm. 
mélységben? Vagy mit csináljunk? Elvégre 
szeretnénk mi is kenyeret enni, sőt kötelezett-
ségeink is volnának. Ki fogja azt teljesíteni. 
Ki fog adót fizetni, ha mindent inségmunka 
keretében végeztetnek el? Miből éljünk, ha ez-
után mindig csak inségmunka lesz. 
Ez igy nincs rendjén. Igenis, ha van rá 

valami mód — és legyen rá mód — tessék a 
munkát vállalatba adni, legyen az akár föld-
munka, akár lakatosmunka, vagy akármi más, 
hiszen minden munkának akadna vállalkozója 
s minden ilyen egy-egy kisebb munkánál jut-
na néhány iparosnak kenyér és megélhetési 
lehetőség. 
Még csak drágábba sem kerülne az elvég-

zendő munka, ha vállalkozóval végeztetnék, 
mert alaposabb felügyelet mellett több és jobb 
volna a produktum. Á munkás többet keresne, 
több kedve volna dolgozni. Tegyük fel, ha a 
vállalati összeg nagyobb is volna annál, mint 
az inségmunka keretében kifizetett összeg, a 
differencia feltétlenül megtérül — adóban. Va-
gyis a kérdéses munka mégsem kerülne többe 
az előiránvzatnál és ezáltal több iparos juthat-
na valamely csekély munkához ebben a szo-
morú munkanélküli Ínséges világban. 
Továbbá kérem a paprikakikészitőket és 

husiparosokat, már a kérvényükben hangoz-
tassák, hogy kövezzék ki a teret de ne inség-
munka keretében, hanem adják ki vállalkozó-
iparosnak. 

Tisztelettel: P. J. építész. 
Megjelent a 

SZEGEDI 
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a szinúázban, a rik-

kancsoknál újságáru-

soknál. _ 
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