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Msólanyán 800 gyermeket 
ruháztak fel Rassav Károly 

adományából 
(A Délmagyarország munkatársától.) Rassay Ká-

roly országgyűlési képviselő karácsonyi ajándé-
kának szétosztását csütörtökön kezdték meg Alsó-
tanyán és pénteken folytatták. Az első napon je-
len volt a város hatósága képviseletében dr. Ke-
menesy Tibor népjóléü tanácsnok, a tanfelügyelő-
ség képviseletében Kiss Károly tanfelügyelő, Ras-
say Károlyt dr. Bokor Pál képviselte. Két nap 
alatt tizenöt helyen nyolcszáz gyermek kapott ér-
tékes ruhaagándékot. 

Az ajándékokat a tanyai gazdasági egyesületek-
ben és körökben osztották ki, mindenütt ünnepé-
lyes keretek között, a körök vezetőségének jelen-
létében. Az ajándékok szétosztásánál vezető szem-
pont az volt, hogy a nagyobb családok gyermekei 
kaptak elsősorban, öt-tizgyermekes családok gyer-
mekei jutottak meleg ruhához. A legtöbbet a leg-
szegényebb tanyarészeken, Atokházán és Király-
halmán osztották szét. Hétfőn kerül sor Felsőta-
nyára, ahol négyszáz szegény gyermeknek jut 
Rassay Károly nagylelkű adományából. 

Zálogjegyéi, 
b r i U l á n s é s a r a n y -

ékszerét mielőtt el- R4on&n fitllhe arany, eziistmü vésnél 
adni, kinAIia lel OflöjlaJ UiUUü Városi zMoghaxzal 
szemben Oroszlán aeca 5. Óra, ékszerjavit&s olosón. Tegyen 

kísér e el! Érdemes. 

olvasó rovata 
Idegenforgalmi különlegesség 

a hőforrásnál 

Igen tisztelt Szerkesztőségi Ugy vélem, hogy so-
raimmal közérdeket szolgálok és éppen ezért ké-
rem, hogy azoknak b. lapjában helyt adni szí-
veskedjék. 

. A polgármester ur programot adott, mely az 
idegenforgalom fellendítését célozza és a város-
szépítést első helyre teszi. Nem akarok e helyen 
a város szivében fekvő és már számtalanszor meg-
énekelt Szent István-térről beszélni, melyet az ide-
genforgalmi hivatal sétaautóbuszai elkerülnek, ha-
nem az említett autóbuszok által is körüljárt és 
az idegenvezetők által is csodaként bemutatott hő-
forrás környékét szeretném a polgármester ur 
nagybecsű figyelmébe ajánlani. 

Ez a hely, mely a Tisza Lajos-körut, a Kossuth 
Lajos-sugárut és a Feketesas-ucca keresztezéséből 
keletkezett háromszögben fekszik, még ma is ázsiai 
állapotokat mutat, oly állapotokat, melytől elfor-
dul minden jóizlésü ember. Nemsokára egy évti-
zede lesz, hogy elkészült hosszas vajúdás után a 
hőforrás fúrási munkálata. Azonban még ma is 
ugyanaz a fabódé áll fenn, melyet ideiglenesen fel-
építettek. Ez még nem a legnagyo! j. Azonban 
szeretném, ha a polgármester ur nelyik reg-
gel 8 óra után erre a tájra eljönne és végignézné 
azt a piszkolódást, melyet tejesköcsögök tisztítása 
név alut1 itt véghez visznek. 

Ezen a helyzeten sürgősen kell változtatni, mert 
az Alföld metropolisának, az ország második vá-
rosának semmi esetre sem válhat előnyére és ugy 
hiszem nincs olyan hathatós idegenforgalmi propa-
ganda, mely eredményes lehetne mindaddig mig a 
város közepén oly állapotok vannak, melyet még 
egy istenhátamögötti falu sem engedne meg. 

Soraim közléséért előre is köszönetet mondva, 
maradok teljes tisztelettel B. B. 

A rokkan« és a kilakoltafás 
Tekintetes Szerkesztőség! Szíveskedjenek he-

lyet adni lapjukban alábbi soraimnak, ötven szá-
zalékos, munkanélküli hadirokkant vagyok. Fe-

leségemmel és három kisfiammal sokat nélkülö-
zünk, rongyoskodunk. Hónapok óta fordulok kér-
vényekkel a legkülönbözőbb helyekre és állást kér-
tem, hogy el tudjam családomat tartatni és lak-
béremet fizetni tudjam. Sok munkaadó azonban 
kereken kijelentette, hogy hadirokkantat nem al-
kalmaz. December 18-án délután egy órakor 
megjelent a lakásomon egy végrehajtó, egy ügy-
véd és egy népjóléti tisztviselő és lakásomból ki-
lakoltattak. Hol van hát az a sokat emlegetett 
családi védelem, hol van a rokkantak védelme és 
megsegítése? 

(Kérem a szerkesztőséget, a nevemet ne közöl-
jék, mert ha jelenlegi házigazdám megtudja, hogy 
ugy lakoltattak ki, felmondja a lakást.) 

Tisztelettel: Egy 50 százalékos hadirokkant. 

EGY PÁR „HA-HA" CIPŐ! 
ü kereskedők 

6 óvai iisteizávása 
Pénteken a kamatra etkésxUeiie 
véleményéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az üzletek 
hétköznapi zárórájának ügye az ismeretes előz-
mények után pénteken fordulóponthoz érkezett. 
Amint emlékezetes, a zárórakérdésben megszavaz-
tatták a kereskedőket. 392 szavazatot adtak le és 
a többség a 6 órai záróra mellett foglalt állást. A 
szakosztályok közül viszont a drogéristák és a 
tüzifakereskedők a 7 órai záróra mellett foglal-
tak állást. 

A közigazgatási hatóság az iratokat átküldötte 
véleményezés végett a kereskedelmi és iparkama-
rához, amely most véleményezte a 6 órai záróra 
bevezetését, a drogériák, illatszerkereskedők, vala-
mint a tüzifakereskedők üzleteinek kivételével. A 

kamara a festékkereskedőknél is a 7 órai záróra 
mellett döntött azért, mert a tovább nvitvatartó 
szatócsok és fűszeresek is árulnak festékárukat 
és igy a kifejezetten festékesek hátrányba kerül-
nének velük szemben a 6 órai zárás esetén. 

A kamara véleményében a 6 órai záróra be-
vezetését egy esztendőre, próbaképen véleményez-
te, azzal az indokolással, hogy uj rendszerről van 
szó, melyről a gyakorlat fogja megadni az Ítéle-
tet. Egy év elteltével az érdekeltek ismét nyilatkoz-
hatnak a korábbi záróra mellett, vagy ellene. A 6 
órai záróra ügyében a végső dönlés most a keres-
kedelmi minisztert illeti. 

Pécsi „Merii" bőrkesztyű 5 9 0 H ö F L E kesztyűsnél K M - i é r 3.1 
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Elmarad a „Szegedi Karácsony 
(A Délmagyarország munkatársától.) Három hó-

nap óta dolgozik a szegedi idegenforgalmi hivatal 
a Szegedi Karácsony előkészítésén. Szines progra-
mot dolgozott ki, biztositotta a különböző utazá-
si kedvezményeket azok számára, akik vendégei 
lettek volna ebből az alkalomból Szegednek, meg-
állapodott a vasutigazgatósággal, amely — megfe-
lelő számú utas jelentkezése esetén — hajlandó-
nak nyilatkozott különvonat indítására, mivel Er-
délyben is nagyarányú érdeklődés mutatkozott a 
Szegedi Karácsony iránt, a külügyminisztérium-
ban vizumdijmentességet és jelentékeny vasúti 
kedvezményt szerzett az erdélyiek számára, meg-
indította a szükséges propagandát és most mégis 
— elmarad a Szegedi Karácsony.. 

Az 'idegenforgalmi hivatal számításait a kül-
politikai események döntötték halómba. A genfi 
események okozta feszültség az erdélyi különvo-
nat útját torlaszolta el, a jugoszláviai -kiutasítások 
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következtében támadt belső nyugtalanság pedig 
a magyar közönség kedvét is elvette a karácsonyi 
kirándulástól. A Budapestről indítandó különvo-
natra a jelentkezés határideje pénteken járt le. 
Pénteken távirati értesítést kapott az idegenfor-
galmi hivatal, hogy nem jelentkezett kellő számú 
utas, igy a vasút nem indíthatja 23-án a különvo-
natot. 

A vasúti távirati értesítés alapján az idegenfor-
galmi hivatal elejtette a Szegedi Karácsony ter-
vét. Értesítette az összes érdekelteket, hogy a 
tervezett Szegedi Karácsony elmarad. Az előkészü-
leteket beszüntették és igy a szegediek idegen-
forgalom nélkül fogják eltölteni a karácsonyi ün 
nepeket. Az előkészületek a városnak egyetlen fil-
lérjébe sem kerültek, igy a várost anyagi káro-
sodás nem éri. Csak az idegenforgalmi hivatal liá-
romhónapi munkája ment kárba. 

R% időjárásnak megfelelően 
karácsonyra még jobban 

leszállítottuk árainkat! 
Tiszteljen meg b. látogatásával és meg fog győződni, 

hogy l e g e l ő n y ö s e b b e n (jót, olcsón) nálunk 
vásárol f ia i . 

A meteorológiai intézet jelenti: 
fiCgy-kéi napon belül nagy h i d e g vár-
ható••... á r a i nka t még i s a meleg idő-
járásnak megfelelően dllapitotiuk meg• 
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