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Miért nem vették fel 
az inségmunkaprogramba 

a Szent István-tér 
rendezését ? 

Igen tisztelt Szerkesztőség! Szivesen állapít-
juk meg, hogy a rövid idővel ezelőtt felszínre 
vetődött piacrendezéssel kapcsolatban a Dél-
magyarország a Szent István-tér környékén élő 
kereskedők mellé állt és igen helyesen kifejtet-
te, hogy a Mars-tér környéke semmit sem nyer-
ne a gabonapiac áthelyezésével, ellenben mi 
Szent István-téri kereskedők igenis tönkre-
mennénk, ha a piacot innen elvinnék. Tudjuk, 
hogy a kereskedők mostanában mostoha gyer-
mekei a hatóságoknak, ámde ahogyan minket 
elhanyagolnak és elhanyagoltak mindig, az pél-
da nélkül áll még a szegedi viszonyok között is. 
Talán elég lenne rámutatni arra a kis zöld há-
zikóra, amely éveken át düledezve szégyenke-
zett és szégyenített meg minden jóizíést és 
amelyet csak pár hét előtt hoztak rendbe. 

Amint olvassuk, a népjóléti ügyosztály a 
napokban elkészítette az inségmunka téli pro-
gramját, de abban csodálatos módon nem 
szerepel a Szent István-tér rendezése. Nem 
vitatjuk, hogy a programba vett munkálatok 
is sürgősek és fontosak, de igenis állítjuk és 
hajlandók vagyunk bizonyítani, hogy a Szent 
István-tér rendezésénél egyik sem fontosabb. 

Hall juk és olvassuk, hogy az idegeneknek 
nem sok látnivalójuk van Szegeden. Ezzel 
szemben szakértők és idegenek egyaránt azt 
állítják, hogy a szegedi víztorony igen értékes 
látnivaló lenne, ha — az idegent el lehetne 
idevinni. Arn -'<* nem lehet, egyrészt a büz miatt, 
amely az eg környéket megfertőzi, másrészt 
azért, mert a látványosság nem ér annyit, hogy 
azért megkockáztatná valaki a tér „kövezetéji" 
végigmenni —• persze jó időben. Rossz időben, 
ha akarna sem mehetne végig, mert, vagy víz 
alatt áll a tér, vagy nyakig érő sárban kellene 
'"égígbotorkálni. 

Aiért mégis járnak erre idegenek, akiit a té-
ren levő garázsba akarnák elhelyezni autóju-
kat, de amikor odaérnek, sietve fordulnak vi'sz-
sza a tengelytörés veszedelme elől. Éjjel meg 
egyáltalán életveszedelem idegennek arra jár-
ni, mert a pokoli sötétségben, nem ismerve a 
helyszint, olvan pocsolvába kerül, hogy regge-
lig" se kecméreg kl belőle. 

Pedig igen tisztelt Szerkesztőség, mf is adó-
fizetői vagvunk ennek a városnak, amely ily 
mostohán bánik velünk. Nekünk is jogunk van 
tisztességesen kövezett uecákhoz, embernek 
való tiszta levegőhöz és a békés megélhetés le-
hetőségéhez. Ehelyett állandóan nyugtalaníta-
nak bennünket azzal, hogy elhelvezik előlünk 
a piacot, amelvből élünk. Eltekintve azonban 
minden személyes érdektől, kérdezzük, hogv 
miért a Szent István-teret akarják parkírozni 
akkor, amikor a meglevő tereket is elhanyagol-
ják. Mi nem vitatjuk, hogv kellenek közkertek, 
de erre a célra ott van a Rákóczi-tér és a Hu-
nyadi-tér. Gondozzák és parkírozzák azokat és 
ne akarják azok kis növénykultúráját elpusz-
títani és piacot létesíteni azokon a helyeken, 
ahová semmiféle érdek nem kíván piacot. 

A végleges és komoly piacrendezéstől egyelő-
re beláthatatlan messzeségben vagyunk. Ha 
időszerű lesz, akkor sem a központosítás lesz 
a megoldás módja. Hagyianak tehát bennünket 
nyugton, de igenis hozzák rendbe a Szent Ist-
ván-teret még pedig még az idei inségmunka-
program keretében. Eziránt egvébként el fo-
gunk járni a hatóságoknál es ehhez továbbra is 
kérjük a Délmagvarország jóakaratú támoga-
tását. 

Tisztelettel: Több Szent István-féri kereskedő. 

SZABADJEGY 
Gazdao-clrkusz ma este ff! 9 órai 

díszelőadására 
abban az esetben, ha e jegy tulajdonosa még 
egy jegyet vált a pénztárnál valamely ismerőse 
vagy rokona részére. Ezen jegy a pénztárnál 
a másik jegy megvételénél felmutatandó, ahol 
ingyen átcserélik egy rendes belépőjegyre, 
vagyis egy jegy megváltásával másodmagával 
_ ' jöhet a cirkuszba. 

A szegedi asztalosmunkások 
a kereskedelmi minisztertől kérik 

a legkisebb munkabérek megállapítását 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi asztalosmunkátok tegnap gyűlést tartottak a 
Munkásotthonban, ahol Lájer Dezső párttitkár 
foglalkozott azzal a helyzettel, ami Szegeden az 
asztnlosiparban a 48 órás munkahét elrendelése 
óta bekövetkezett. 

— Vannak munkaadók — mondotta — , akik 
nem akarják tudomásul venni a kormányrendeleti 
létezését Még ma is több olyan üzem van, ahol 
60 órás, sőt ennél hosszabb munkaheteket dol-
goztatnak. Azzal kényszeri tik erre munkásaikat, 
hogy bérjavitást nem hajlandók adni. Igy pedig 
kevés keresetük a 48 órás munkaidő betartásá-
val még alacsonyabbra csökkenne. Különösen sérti 
ez azoknak a mestereknek érdekeit, akik a 48 
órás munkaidőt betartják és a 48 órás munka-
időre ugyanolyan hetibéreket fizetnek, mint 
amennyit a hosszabb munkaidő alatt azelőtt fi-
zettek. Ezeknek érdekében most már élni fogurdt 
a feljelentés jogával a 48 órán tul dolgoztatók 
ellen, hogy végre a munkaidő betartása tekin-
tetében egységes állapot jöj jön létre. 

— Érthetetlen ax asztalosmesterek vezetőségé-
nek magatartásai — mondotta Lájer. Ugylátszik 
egyfelől azirányban dolgoznak, hogy a legkisebb 
munkabérek megállapítása minél később történ-
jék meg, másfelől az a céljuk, hogy a rendel-
kezésre álló munkamennyiséget még a mostam 
alacsony munkabérek mellett készíttessék el és 
hogy a legkisebb munkabérek megállapítása osak 
akkor történ jék meg, amikor a munka már szü-

nőben lesz. Többen azt mondják munkásaiknak 
hogy a kormány úgyis rendezni fogja tÖrvó* 
nyesen a munkabéreket; várják tehát ezt be éa 
dolgozzanak nyugodtan az eddigi feltételek mel-« 
lett. Ez az állítás valótlan, mert a legkisebb 
munkabérek csak akkor nyernek megállapítást, 
ha ezt az érdekelt munkások kérik. Az asztalos-
mesterek szakosztályának vezetősége még mosfl 
sem látja elérkezettnek az időt a tárgyalások fel* 
vételére, amelynek oelja kollektív Bzerződés ke< 
reteben megállapítani a legkisebb munkabéreket 
és egyéb munkafeltételeket, pedig ezzel kiküszö-
bölhetők volnának a visszásságok. 

— A famunkások csoportjának vezetősége ed-* 
dig remélte — folytatta ezután Lájer —, hogy 
az asztalosmesterek a munkások megbizottaivai 
felveendő tárgyaláson kölcsönösen rendezni fog-
ják a szakmában uralkodó állapotokat. Most azon-
ban kérni fogjuk a kereskedelemügyi miniszter-
től Szegedre nézve a legkisebb munkabérek meg-
állapításának elrendelését. A legkisebb munka-
bérek megállapítására annak a bizottságnak les® 
illetékessége, amelyik a fővárosra és környékére 
is megállapította a legkisebb munkabéreket. 

Az értekezlet egyhangúlag elhatározta, hogy 
a rendelet értelmében felirattal fordul a keres-
kedelmi miniszterhez és kérni fogja a legkisebb 
munkabérek megállapításáról szóló rendeletnek 
Szegedre való alkalmazását. A közeljövőben a 
minisztérium elrendeli a tárgyalásokat és kikül-* 
di a munkabérmegálkpitó bizottságot. 

Híreik. 

Ma este lép először a közkedvelt 
László bohóc — Vasérnap k é t elei-

adás. délután féltielvárakkal. 

Az idd 
A 8z«ge<lí Meteorologiai Obsmvatőriav 

Jelenti: Szegeden * hőmérő legmagasabb állá-

sa 28.3, a legalacsonyabb 188 C. A barométer 

adata nullfokra és tengerszintre redukálva 

reggeí 760.0, este 762.9 mm. A levegő páratar-

talma reggel 80, délben 60 százalék. A szél 

Iránya északkelet-északnyugati, erőssége 1—7. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslát: Erős éjjeli lehűlés. Szom-
baton már gyengülő északi szél, kevés eső-
aés és kissé erősebb nappali felmelegedés 
Keleten még élénk északi szél, esetleg ki-
sebb záporeső. 

CsakSTiFFER M e r sajtol egyen! 
CMMsaaBiteUfcfc,!, kapható. 

— „IZOMREPüLöGÉP" Majna-Frankfurt-
ból jelentik: A Frankfurt közelében levő rebb-
stocki repülőtéren kísérleteket folytatnak az u j 
„izomrepülőgéppel". Blanbeil, a i íwMnrepülő-
gép vezetője tegnap este és ma reggel kétizben 
repült egy méter magasságban 195, illetőleg 
235 méter távolságra. Az indítás a gép vezetője 
által kifeszített, majd eleresztett gyenge gumi-
kötél utján történik olymódon, hogy a főidbe 
rögzített vasmacskát behúzta a repülőgépbe. 
Indításkor meg lehetett figyelni, amint a gép 
vezetője lábával hajtotta a csavarokat és ezzel 
mozgásba hozta a gépet. A gépet Haesseler és 
Willmger mérnökök tervezték. A kísérleteket 
tovább folytatják. Ha a kísérletek sikerülnek, 
u j korszak kezdődik a repülés történetében. 

— Néhai Kovács Mártón sirkőavatáM szeptem-
ber 1-én déli 12 órakor lesz megtartva. 

— Lopás. I r i t z Margit női kalapos, akinek az 

Oroszíán-ucca 3. szám alatti házban van a műhe-

lye és lakása, féljelentést tett a rendőrségen isme-

rétlen toívaj ellen. Lakása zárt szekrényéből érté-

kes kézimunkákat lopott el az ismeretlen, körül-

belül 250 pengő éttékben. A rendőrség megindí-

totta a nyomozást. 

x Márkus fűszer, csemege. Kigyó-ucca. 

—• Vér-, bőr- és idegbajosok igyanak heten-
ként többször, reggel felkeléskor egy pohár 
temészetes „Ferenc József" keserfivizet, mert 
ez mindig alaposan kitisztítja és méregteleniti 
a gyomorbélcsatornát s ezenkívül az emész-
tést és az anyagcserét is jótékonyan befolyá-
solja. 

— Szerencsétlenség. Pénteken délután * mentők 
az afgyői Tisza-töltéstől beszállították a szegedi 
sebészet! klinikára V á n y ó István 36 éves nap-
számost, aki munkaközben lábát törte. 

— Mese az necai támadásról. Pénteken reg-
gel feljelentést tett a rendőrségen L u t e r á -
n u s József 57 éves napszámos, Szabadság-tér 
46. szám alatti lakos. Feljelentésében előadta, 
hogy az elmúlt éjszaka a kocsmából tért haza, 
amöko a Dobó-ucca sarkán két ismeretlen 
fiatalember megtámadta, lefogta és elvette 
pénztárcáját. Itt tartotta összes megtakarított 
pénzét, 250 pengőt. Támadóiról személyleirást 
adni nem tudott. Azonnal megindult a nyomo-
zás. Detektívek keresték az uccai rablókat, de 
legkisebb nyomot sem sikerült találniok. Dél-
tájban ismét megjelent a rendőrségen Luterá-
nus és bejelentetté, hogy ne keressék a pénzét, 
mert időközben megtalálta. Faggatni kezdték, 
hogy hol volt a pénze és nagynehezen beval-
lottá, hogy odahaza, az almáriomban. Ugyanis 
odatette, nehogy elvegyék tőle és ittasságában 
elfelejtkezett róla. A rendőrségen ekkor azt kér-
dezték tőle. hogy mi lesz a két támadóval, mire 
azt felelte, hogy valószínűleg tévedett Itt is, nem 
támadták meg... 

— Kedvezményes mozlntalványok a Délma-

gyarország kiadóhivatalában. 

Iskolai hfrek 
Pőtbeiratlsok a Miasszonyunkról nevezett sze-

gény iskolanővérek intézetében- at óvódábaö, ele-

mi és polgári leányiskolában, gi®nádamban (!. és 

I I OSZt,), felső fiőipariskölában szeptember M a és 

7-éa, a tanítóképzőbe* és gyakorlóiskolában 

lesznek délelőtt 8 _ i , délután óráig. A Veni 

Sancte minden tagozaton 9-én, a tanitás kezdete 

10-én íest 


