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Í S T w Í a visszamaradt idénycikkek csoda olcsón lesznek 
kiárusítva£ ÍJMffi-űSS ttifit Pollák Testvéreknél 
gyen orvost a város, akinek egyél) dolga nine* 
mint a városi szeretetintézmények betegeinek 
gyógyítása, ápolás«. 236 sjeretetházi ápolt ét 
a sinylődők házának ötven betegéhez szüksé-
ge« orvos. A 131000 pengő szeretetalapból 
kevés pótlékkal az ügy is köxmegnyugtatás-
sal oszlatja el a lelkiismeret aggodalmait 

Savanya ebéd. 
A népkonyhák előtt déH tizenkettőtől egy 

Őráig. Mindenütt ugyanaz a f á suh szomorúság. 
Bongyok, lógó fejek, fénytelen szemek. Az ah-
lak nyilik. Fehér apáca bóbi tája int. Kezdődik 
az osztás. Halk mora j ja l , összekulcsolt kezek-
kel, égnek tekintő arccal száll az ima: Mi 
a tyánk, ki vagy a mennyekben . . . Mindennapi 
kenyerünket add meg n é k ü n k . , . 

A merőkanál nagyot cuppan az üstben. A 
mindennap i kenyeret elhozía a déli ha rang-
szó. Bab volt az ebéd. 10 deka bab. 1 deka zsir, 
4 deka liszt személyenklnL 7 d e d s merőkanál 
egy adag. Az ebéd nem annyi ra Ízetlen, mint 
volt egy év előtt. A konyhák rendesek, tiszták 
azt meg kell hagyni, — legalább Is azon a na -
pon ugy találtuk. 

De nem tetszeleghetünk magunknak azzal, 
hogy igazságosan látunk, amíg nem szólnak az 
ő a jka ik . 

— Milyenek az ebédek? — kérd jük a hosz-
szu sort. 

— Egyszer jő, egyszer rossz — szől a kórus 
Mindég savanyu! eszünk. 

Már negyedik napja járja a sava-
nyu krumpli, savanyu káposzta, 
utóbbi rettenetesen savanyu volt, 

savanyu b a b . . . 

flyomorhetegek vagyunk már majd va la meny-
nyien és nem tud juk m e g e n n i . . . 

— Az adag is kevés. Hiszen csak egyszer egy 
IMp eszünk! . . . 

És megindul a sirások mély, bánatos elé-
g iá ja . 

Kemenesy Tibor tanácsnok, aki elkísért a r i -
port-sétán, jegyez. Kiesi az adag, elégtelen a 
menük Összeállítása . . . Megláthatta a könnve-
ket, amelyek függve maradtak a fagyos ue-
c á n . . . , amikor a szivek k i c s o r d u l t a k . . . 

Különös mégis: amíg 1932-ben 9000 volt a 
népkonyhán ebédelők száma, ma mindössze 
J000 ember állhat az üstök elé . . . 

A város jelenleg 2600 emberért 109.000 pen-
gőt kőit a népkonyhára. 

Ezért a pénzért valóban többet és 
Jobbat adhatna racionálisabb gaz-

dálkodás mellett. 
Miért nincs a városnak saját sertéstenyészete? 
Zsírt, hust jobhan, olcsóbban tudna a nép-
konyhára szállítani. Miért nem tart ankétot 
népélelmezési kérdésben a katonasággal, orvo-
sokkal, az egyetem betegélelmezési osztálya 
nagyszerű szakembereinek b e v o n á s á v a l ? . . -

Most alakult u j j á a népjóléti bizottság. 
Nagy és felelősségteljes munkakört kapott. 
Semmivel sem teljesít nagyobb szolgálatot a 
népjólétnek, min tha 

állandő inspekciót tart, ellenőrző 
utakat végez, 

Hallgatja a panaszokat, ötletekkel, fnfciat ivák-
kal gazdagítja az ügyosztály munká já t . Gon-
dolatokat az ucca és a tapasztalat ad Az élet 
és a sziv is ott edződik meg, hogy cselekede-
tekben lobogjon. 

L v. 

Megkezdődött a legolcsóbb Miiiiivásftr?? 
Télikabát duaan szórmézve 
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Belvárosi Női Rufi«4ruh*z 
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90 uj telefonelöfizetti 
A szegedi posta területién 134 október 5-től 1905 

Január 23-ig tértedö időben a kővetkező uj tele-
fonállomásokat kapcsolták be: 

A M a g y a r Baak rt szegedi fiókja, Horthy M. 
ucca 11. 18—8L 

B»ok Xikm lakása, Horthy M. u. 11 W-M. 
Bácskai Albertné dr. lakása, Kölcsey a. 9. 19—63. 
BAnUhry Károly hatósági muakakózv. h. főnök. 

Somogyi u. 6. 14—04 
Belvárosi temető, nyilvános állomás 37—06. 
perónyi Hesrik magánzó. Somogyi a 22. 18—38. 
Bokor János 4« Társa fa és széntelepe, (tul. Pa-

weresik Dezső) Móra n. 30. 1»—16. 
Bokor Manó vezérképviselő, Oroszlán u. 4. 33—21. 
Boros Beaő gyümölcs, burgonya és füszerkeres-

kedő, Valéria tér 7. » - 7 » . 
Boros Pál kereskedő lakása, Tisza Lajos kör-

ut 22 90—27. 
Bökénvi János Máv. felügyelő. Bécsi körút 9. sz. 

18—87. 
Brettsohneider Gusztáv béMsztító, Bákóczi n. 33. 

1 3 - » . 

Csamangé Béla és társai szobafestő, mázoló, Ber-
zsenyi n. lb 32—97. 

Csilla * ryógyszertdr, Takáts István gyógyszerész, 
Boldogasszony sugárut 31. 21—25. 

Csonka Vinci sütödéje és fakereskedése, Petőfi 
Sándor sugárut 43. 20—93. 

Csordás István dr. ügyvéd, Horthy Miklós u. 16. 
12-45. 

Cnrry Richárd ttéiő'áblal birő, Kossuth Lajos sn-
gárnt 26. 12-61. 

Dávid István villanyszerelő, Mérey 6s. 24—77. 
Dénes dpőüzlet, Dénes (Engelsmann) Jóssef, Ká-

rász ucca 10. 27—02. 
Dobó Sándor lakása, Berlin! kőrút 30. 24—15. 

Eckerdt Blek áll. fel«őkeresk isk. tanár. swcredi 
filharmonikus egyesület titkára, Horthy Mik-
lós n 9. 12—88. 

Flenrv Sándor dr. ítélőtáblai biró, Feketesas uc-
ca 15. 12-90. 

pnjrler Testvérek panrika Is darálőmslnva. Ve-
resáCs u. 47. 13—48. 

Fawkas Endre paprikakereskedő, Valéria tér 10. 
$0-11. 

Fáy Borhála ¡511. Neeumí tanár, Tisza Lajos körút 
61. sz. 12—89. 

Fnetis Frigyes dr. vegyész, Temesvári körot 15. 
11—88. 

G*hrls Mária posta s tisztnő lakosa. Bigő tj. 23c 
»—23. 

Oéltfy Ferenc dr. kir. VHfeffvrrt. Széchenyi tér 7. 
(Szesed-Csongrádi épületi 10—«6. 

Gár*yá.n V. JAnos born*<Mr«»resked6 és földbir-
tokos. AWIdl ti. 46. IS—25. 

Grfnwald TTermann aTitiV-̂ Sriirm körw. flanTr-
és zenemfikereskedés Horthy M. v. 2. 26—73. 

P*1*s1 Antal dr. fogorvos, Felsőtlszspsrt 21. 
19-74. 

HMnrieh János ufís*sT*r/>dos, oki. gépészmérnök. 
Báró Jósika n. 2 12—14. 

W<dervárv Lajos flr. nagrvbnMiM earflasí<r«. 
Wirseh T«tv*n Tüsrer és es^noge üzlete. Gróf Ap-

p«nv1 ATVt n. VT. —OS. 
Horvát arái-wA»»«« postakezelöfiö laki««, Mérey 

ttoca 18. 98—82. 

Tarban Oé-aa dr. orvos. Tew^sv^ri Vörut 6. T9_ÍM. 
Jákob Antal százados, Szentháromság u 2. 13—10. 

Karácson Aladár dr. operatőr-vroTöoiis, OTB A 
ker. főorvosa. Kárász n 6 t»—8S. 

KeesketnéM László áí*tne*ter. Gém n. 6 2?-77. 
Klel* Jánesné teherautó fitvarnró villants. Pe-

tiit! Sándor sugámt T. 9a—80. 
Kocsis Ferene wfiísztalO«H»ester. Fodor u 23. 
81—88. 

Kok«yv*v M PftwrrárK A Ti. óvónő, HőMM hass 
ucca 30 32—11. 

Komis József, a HoitiT» csokoládégyár kénv 
Boeskav u. 6. 29—06. 

Kováé» Gvuln dr. honvédszámv. idaZfiató. tv ívó 
w m I M—80. 

Kovács Károly dr. orvos, Boldogasszony sugárút 
11. szám. 23-32. 

Kováts Béla felsötorjai vitéz, fényképész, Hor-
váth M. n. 9. 13—56. 
Kfillö Zoltán m. kir. gazdasági felügyelő. Felső-

városi feketefői dek 137. 12—50. 
Közétkezési bizottság, m kir. szegedi helyőrségi, 

Horthy M. laktanya 13—03. 

Lendval László dr. ügyvéd. Fodor n. 4. 96—04. 

Masy f tr gabona kereskedelmi rt. szegedi kirend. 
Klauzál tér 2. 10-95, 14—47. 

Magyar László könyvterjesztés» vezető, Kossuth 
Lajos sugárut 5. 12—17. 

Máté Testvérek fióküzlete, Szent István tér 11b. 
14-57. 

Meskó Andor nyng Máv. főfelügyelő, Oldal a. 2 
33-92. 

Mimóza vtrágüslet, tul. Cseuz Erasébet, Taka-
réktár n. 8. sz. 36—24. 

Molnár András fuvaros, Tiszapályaudvar-raktár, 
ajvágány. 28—27. 

N«í?y Antal táblabíró, Tisza L. körút 37. 18—84 
Najry Gésa vitéz, m kir. honvédezredes, Kigyő-

ueca 1. sz. 12—54. 
Nádas László oki. gépészmérnök, felsőipariskolai 

tanár, Szilágyi u. 1. sz 11—72. 
Nósrrádv József mészáros és hentes, Mikszáth 

Kálmán u. 10. sz. 12—6a 

pártos József tanitöVépző intézeti tanár, Termei 
vári körút. 12—37. 

Podven Henrik uridivat és egyenruha szabó, Kí-
gyó ucca 3. 14—23. 

Rartó F,rnő kereí*pd^lmi ügynöksége ,Tisza Cat-
jos körút 45 16-87. 

Rancsánv János nosta s. ellenőr lakása, Mikszáth 
Kálmán ucca 24. 12—34. 

Református en-vház, ujszegedi hivatala, Ráday xl 
6 sz. 2R-66. 

Rittler Péter autófuvarozó lakása, Horthy M. a. 
16. sz. 12—44. 

Róth Adolf és Pia 'ollnagykereskedő, Margit uc-
ca 19. sz. 20—06. 

Schlamadínarer József, a M N B. főnökhelyettes 
magánlakása, Vár ucca 5 sz. 20—30. 

Sepesvárv Dezső ffvógyszerész. drogéríatulaldo-
nos, Zerge ucca 26 sz 32—43. 

Shvov Kálmán dr vitéz. ny. altábornagy Klauzál 
tér 7. sz. 14—80. 

Szabó Zoltán lómészáros, Attila u. 9 sz. 25—44 
Széesv ruhaámhíz. tnl. Szécsy Ferene, Csekoníca 

ucca 4. sz. 12—91. 
Szeared és s®*s:edvidéM fflsaerpaprika termelők 

sz5vetséffe. Széchenyi tér 9. sz. 32—94 
Szeffedl t>utorip»r és kereskedelmi rt., Kelemen-

ueea 8. sz. 21—94. 
Szearedl hnslnarosotc z«trolvsstM és carvenlffsftfl 

tízemí», Közváífóhid mellett. 12—36. 
Saepedi Vivő F/rve*nVt. Oroszlán u. 4. 8R—70. 
Szent Tmre kolléjrlum. Fogadalmi templom tér. 

11—96. 
Szűcs Béla drogériája. Széchenyi tér 8. 18—«8. 

Tahódv Zsolt dr. ügyvéd, Boeskav u, 8a. 28—28. 
Thtrrv Jenő dr. fogorvos-sebész, Klauzál tér 8. 

13-25. 
Tokaji borswlon. bil Bsrabás K. Vilma. Széche-

nyi tér 8. sz. 29-35. 
Töszöc-lív Aladrtr dr. bM«vögyász, Kossuth Latos 

sugárut 43. sz 12—88. 
TunM Tamás MrA. »«tspánl titkár, Tisza Lajos 

körút 20. sz. 15-44. 
Tfizőrség Somogyi telepen, XII. u. 34—2t. 

Vadász Ferenc <?sh«m.akereskedelmi rt (tTrend. 
veze'ője, Deák Ferene ncca 22. 20—44 

Vártra Tstván dr. OTBA körzetorvos, Csanádi uc-
ca 20. sz. 13—40. 

Vésztta t?ndre oki. ^nészmémök, Arany János 
ooca 11. sz. 23—70. 

ZSJácT Laíon dr. orvos, Vedres 11». 12—1«. 
Zenebizotsájí, 9. honvédevalogezred. Horthv Mik-

lós laktanya, Zénegondnok 14—30. Karmester 
14-31. 

Zimmer Lajos ny. Huszáreweöes, Berzsenyi u. lb. 
15 -14 

Zvi icVl Tiászló és István ioartelem Festf ncea '4. 


