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Tömegesen jelentkeznek 
karácsonyi munkáért 
a munkanélküliek 

A népfóléíl Ügyosztály megkezdte a karácsonyi foglalkoztatást 

(A Délmagyarorszdg munkatársától) A leg-
utóbbi közgyűlés tudvalévőleg Ldjer Dezső 
indítványára hozzájárult ahhoz, hogy azokat a 
munkanélkülieket akik a szükségrmmkabeosz-
tásból kamaradniafc. a város karácsonyi segít-
ségként egyheti munkabér előlegben részesítse-
Az fejditvány hírére hétfőn ujahb 326- már ré-
gebben nyilvántartott munkanélküli jelentkezett 
a hatósági munkaközvetítőben és beosztását 
kért»- Ez meg is történt és a hétfői napon a 
különböző feltöltési munkálatoknál már 732 
szükségmankds dolgozott• A népjóléti ügyosz-
tály számit arra. hogy a következő napokban 
nagyszámban jelentkeznek a munkanélküli 
és előkészületek történtek már 1500—1800 szűk 
ségmunkás foglalkoztatására-

A szükségmunkásoik foglalkoztatásáról és a 
karácsonyi segélyről dr- Pálfy József polgár-
mester a következőket mondotta: 

— A hatósági munkaközvetítő hivatal nyil-
vántartásában mintegy másfélezer munkanélküli 
van. akiket fokozatosan beosztanak a szükség-

(A Délmagyarország munkatársától ) Rejté-
lyes ügyben nyomoz vasárnap hajnal óta a 
rendőrség!- Vasárnap éjszaka a szegedi repülő-
téréin két katona egy eszméletlen, látszólag 
erősen ittas embert találtak- A harminc év 
körüli férfi kabát nélkül feküdt egy pocsolya 
közepén és 

egészen meg volt dermedve, 
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Kérjen ingyen pályázat! lapoi 
a z alanti c é g e k t ő l : 

.1 Adler Edénycsarnok, Tisza L.-körut 38 

IL Columbia Cipőáruház, Kárász-ucca 13. 

III. Gombház, Csekonios-ucca 3. 

IV. Fischer órá-s és ékszerész, Klauzál-tér 3. 

V. Hötle keztyüs, Klauzál-tér 3. 

VI. Kósa böröndbáz, Kárász-ucca 6. 

VII. Lampel és Hegyi, Tisza Lajos-körut. 

VIII. Meteor villamossági és csillárgyór, Ká-

rász-ucca 11. 

IX. Réti áruház, Károlyi-ucca 3. 

X. Szécsi Ferenc ruhaáruház, Gsekonics u. 4. 

XI. Traub B. és Társa könyv és papírkeres-

kedés. 

XII. Vajda J. és Társa, drogéria, Kárász u 12. 

munkákra- A közgyűlés határozata értelmében 
csak azok kaphatnak karácsonyi segélyt — 
mmkaelőleg cimén — akik a nyilvántartott 
munkanélküliek közül karácsonyig nem juthat-
nának munkához, mert az időjárás, vagy más 
akadályok miatt nem lehet őket beosztani-
Azt nem tudjuk megvalósítani anyagiak hijján. 
hogy minden jelentkezőnek munkát, vagy en-
nek hiányában: karácsonyi segélyt adjunk. Ha 
ezit megtehetnénk, akkor holnap már ezrével 
jelentkeznének azok is. akik kevésbé vannak 
rászorulva a szükségmunkabeosztásra- Az ősz 
folyamán feltétel nélkül jelentkezhettek beosz-
tás végett a munkanélküliek és a népjóléti ügy-
osztály elvégeztette a személyükre vonatkozó 
környezett anulmányozást- így tudjuk, hogy 
1500 azoknak a munkanélkülieknek a száma, 
akik a szüks --munkabeosztásra feltétlenül rá-
szorulnak és ; : ¡s a szándéka a népjóléti ügy-
osztálynak hogy valamennyit munkához is 

juttatja karácsonyig-

amikor rátaláltak- A két katona hiába igyeke-
z>ett bele életet verni, nem sikerült eszméletre 
tériterii. Vállukra vették és bevitték a közeli 
őrházba, ahol azután addig dörzsölgették, 
élesztgették, airrig magához nem tért- Akkor is 
osak nehezen tudotf beszélni- Elmondotta, hogy 
Dobó Miklósnak hiviák. 30 esztendős alsóváros1 

lakos és édesapjával a áorozsmai vásáron volt-
Valahogy eltévedt apja közeléből és azóta nem 
tudja, mi történt vele- Értesítették a szüleit, 
akik kocsin jöttek érte. feltették és hazafelé 

I indultak vele- A kocsiban azonban újból elvesz-
j tette eszméletét, mire szülei bevitték dr- Jung 
1 Sándor tiszti orvoshoz, hogy vizsgálja meg-
I Mi/re azonban a tiszti orvos hozzákezdett a 

vizsgálathoz, már csak 

a beállott halált konstatálhatta-

A szerencsétlen fiatalember iáöközben szülei 
legnagyobb rémületére meghált- A halott fiú-
val innen egyenesen a rendőrségre 1 jajtattak, 
ahol azután dr- Ács Sándor tiszti orvos ts meg-
vizsgálta és miután a halál pontos okát nem si-
került megállapítani- javasolta a holttest felbon-
colását. Dobó Miklós holtteste így a törvény-
széki orvostani intézetbe került, ahol boncolás 
utján igyekeznek megállapítani a rejtélyes ha-
lál okát- Lehetséges, hogy a fiatalembert valaki 
bántalmazta, esetleg kirabolta és eközben szen-
vedett olyan sérüléseket- hogy azokba belehalt-
A nyoinzás folyik-

Rendelet a tafarezási 
adókedvezményről 

Budapest, december 8. A Budapesti Köz-
löny keddi száma közli az épületek átalakítá-
sával kapcsolatban engedélyezhető adókedvez-

j mények megújítására vonatkozó pénzügymi-
niszteri rendeletet, amely az 1935. január l-e 

. után megkezdett és az 1936. év végéig befeje-
! zelt átalakítási munkálatok után adható ked-
j vezmények feltételeit és mértékét szabályozza, 
l A rendelet alapelvei általában véve azonosak 

az eddig érvényben volt rendelet alapelveivel. 
A kedvezményékre jogcímet adó munkák köre 
azonban a szerzett tapasztalatoknak megfele-
lően némileg változott. Az adóked rezmények 
eléréséhez szükséges költségleknek legkisebb 
mértéke és az adókedvezmény mértéke válto-
zatlan marad. 

Buresch 
osztrák miniszter 

Budapesten 
Budapest, deoamber 9- Dr- Baresch Károly 

oszirák szövetségi miniszter feleségével, vala-
mint leányának társaságában hétfőn délben 1 
ára 25 perckor Budapestre érkezett- Az érke-
ző, vendégeket Winchkler István kereskedelmi 
miniszter üdvözölte, majd Tormay Győző ál-
lamtitkár a Magyar-Oszfrák Társaság nevében 
mondott üdvözlő szavakat. A MagyajrOsztrák 
Társaság vezetősége virágcsokrot nyújtott át 
dr- Buresch feleségének és leányának- A fo-
gadtatás után az osztrák vendégek a Dunapa-
lota-szállóba kocsiztak-

Buresch déluián fél 7 órakor a budapesti osz-
trák társaság meghívására az országház dele-
gációs térimében előadást tartott -Magyarország 
és Ausztria. gazdasági kapcsolatai" elmen- Az 
előadásra díszes közönség gyűlt egybe, ott volt 
Gömbös Gyula miniszterelnök. Darányi Kálmán 
földirmiveiésüjjyi miniszter- Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter és sokan mások-

A felolvasó ülést Tonmay Géza államtitkár. « 
MagyarOsztrák Társaság elnöke nyitotta meg-
Ezután Buresch megkezdte a nagy érdeklődés-
sel kísért előadását. 

Előadását Ausztria—Magyarország gazdasági 
kapcsolatainak ismertetésével kezdte, majd fog-
lalkozott a háború utiám1 általánossá vált elzár 
kózási rendszer káros következményeivel- Meg-
állapította. hogy Ausztria ós Magyarország 
régi gazdasági kapcsolatainak helyreállítása a 
kHünő Roütikal egyetér'és ellenére sem sike-
rült teljes mértékben- Ismertetve a jelenleg é r 
vényben lévő keresikedelmí megállapításokat, 
leszögezte, hogy a kapcsolatok egyre szoro-
sabbakká válnak, majd igy fejezte be előadá-
sát: 

— Mint politikai mint gazdaság* kérdésekben 
a tárgyalásokhoz két régi barát ül le. akik Is-
merik egymást, akik mint ez barátok között Is 
előfordul, időnként rosszat is mondanak egy-
másról. de akikben megvan a becsületes akarat 
példát adnak arra, hogy magasabb érdekeikórt 
az egyetértés eszközével sok jót lehet alkotni a 
két nép érdekében, amely egymás mellett és 
egymásra van irtalva-

A közönség mindvégig feszült figyelemmel 
hallgatta az illusztris előadót, akit előadása be-
fejeztével percekig tartó ünneplésben részesí-
tette-

Endrey Béla 
Hódmezővásárhely 
uj polgármestere 

Hódmezővásárhely. dlecember 9- Vasárnap 
zajlott Je Vásárhelyen a nagy érdeklődéssel 
és izgalommal várt polgármesterválasztás- Dr 
Soós István polgármester örökébe kilenc pályá-
zó volt, akik hónapok óia heves korteskedést 
folytattak az állás elnyerése érdekében- A va-
sárnapi .közgyűlés izgalmiak kőzött kezdődött, 
mert Takács Ferenc szociáldemolkrata város-
atya azt indítványozta, hogy valamennyi pá-
lyázót jelöljék- Az inditványt azonban nem ts 
tárgyalták le- A kijelölő választmány három 
pályázót jelölt ezután: Endrey Bélát, az eddigi 
helyettes polgármestert, dr- Lénárt János ügy-
védet és dr- Hollósy Antal ügyvédet- A szava-
zás r ö v i d ideig tartott és a legnagyobb rend-
ben zajlott le- Endrey Béla hatalmas fölénnyel 
nverte el a polgármesteri állást 95 szavazat 
esett rá. nrig Lénárt 59. Hollósy pedig 5 sza-
vazatot kapott- Az uj polgármestert a közgyű-
lés lelkesen ünnepelte-

Széchenyi Mozi Kedden és szerdán 
GRETA QfiRBO csodílntos alakításával 
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B e l v á r o s i Moz i Kedden utoljára 

A legszebb magyar fllm, a 

Budai cukrászda 

Egy harminc éves gazdálkodó 
rejtélyes tragédiája 

Eszméletlenül találták meg egy pocsolyában és néhány 
ára múlva meghall 


