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„Helyzetjelentés" 
a szegedi kereskedelem frontjáról 

Nyilatkoznak a kereskedők a karácson i forgalomról 

(A Délmagyar ország munkatársától) A ka-
ráosonyflieti forgalomtól általában sokait váriak 
a' kereskedőik és az iparosok- A karáosonyelőtti 
forgalom az idén nagyon vontatottan indult 
meg, később azonban emelfcedeíit a közönség 
vételkedve és az üzletek véffíil alig győzték' le-
bonyolítani a forgiaitoat- Az egyes szakmák 
általában jó karácsonyelötti üzletmenetről be-
szélnek, de miegálMaipiflható, hogy az idén is. fő-

leg a ruházati szakmában volf jobb a forgalom, 
miint. anút napokkal előbb még várni lehetett» 
más szakmák ellenben arról panaszkodnak» 

hogy üzleti forgalmuk alatta maradt a tavalyi-
nak-

Végigjártuk a kereskedésieket és a karácsony-
éi őfy helyzetjelentést a következőkben foglal-
hatjuk összie: 

Divatárus: Érdemes volt dolgozni, nagyobb 

forgalmat csináltunk• mint tavaly karácsony he-
tében- Az ünnepek előtt' napon: kedden 300 ve-
vőt szolgáltunk ki-

Másik d'vatárus: A forgalom a mai viszo-
nyokhoz képest jó voU-

Harmadik divatárus: Többet vártam, de nem 
panaszkodom azért mégsem-

Rádiós'- Gyenge vo>H a karácsony-
Könyvkereskedő• Tavaly jobb karácsonyunk 

volt-
Másik könyvkereskedő: Jobb 's lehetc" vol-

na-
Csemegekereskedő: Volt némi mozgás, de 

jobban ¡s mehetett volna-
Másik csemegés: Tavaly jobban ment-
Cipőkereskedő: Volt forgalom, de kisebb 

mint 1934-ben-
Másik cipős: Már látlam jobb karácsony 

forgalmat is-
Ékszerész: Gyenge volt-
Másik ékszerész: Karácsonyelőtti hét voltr 

Nem is vettük észre-
Cukorkereskedő: Elég jól sikerült, még ek 

kor se legyen forgalom a cukorkákban, há 
akkor mikor?! 

Borbély: Tavaly nagyobb forgalom volt. ka 
rácsony másnapján már délben becsuktunk 
pedig estefelé'g nyitva tarthatunk volna-

Hölgyfodrász: Tavaly jobb volt-

Taxis: Egyetlen fuvarom sem volt- Soha 
ilyen karácsonyt-

Vendéglős: Az első nap forgalmas volt- Ren-
geteg sör fogyott- A második nap azonban tel-
jesen üzlettelon- Nem is tudom- hová tűntek a 
vendégek-

Cukrászda: Alig vettük észr«. hogy kará-
csony volb 

Szőrme legolcsóbb Rosmannál! 
Minőségben, kivitelben, árban -vezet. — Klrakalárainkal figyelje meg! 

Tiz százalék'? hadirokkantakat 
kell alkalmazni a vállalatoknak 

A szegedi közigazgatási hatóság átirata a nagyobb vállalatokhoz 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ha 
digondozottak érdekeinek védelmére alkotott 
törvény előírja, hogy a vállalatoknak tiz <=zá 
zalékban hadirokkantakat kell foglalkoztatni 
ok. Most a város elsőfokú közigazgatási ható-
sága felhívást intézett a nagyobb szegedi vál-
lalatokhoz és ebben a hadigondozottak, hadi-
özvegyek és hadiárvák fokozottabb foglalkoz-
tatására hívta fel őket. A felhívás a következő-
ket tartalmazza: 

„A törvényhozás a világháborúban el-
esett hősök hozzátartozóival, valamint a 
hadirokkantakkal és hozzátartozóikkal 
szemben a nemzet soha el nem muló hálá-
ját kívánta leróni, amidőn a hadigondo-
zottak érdekeinek védelmére az 1933. évi 
VII. tc.-et megalkotta. 

A hivatkozott törvény egyik rendelke-
zése szerint legalább 20 munkást állandó-
an foglalkoztató iparüzemek és iparválla-
latok— ideértve az állami és önkormánv-
zati ipariizemeket és iparvállalatokat is 
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—, továbbá az osztály sors jegyeknek leg-
alább 10 alkalmazottat állandóan foglal-
koztató főeláruáitói, kereskedelmi társasá-
gok mindaddig, míg alkalmas jelentkező 
van, az uj felvételeknél az újonnan felvett 
alkalmazottaknak és munkásoknak 10 
százalékáig hadirokkantakat, hadiözvegye 
ket, illetőleg hadiárvákat kötelesek alkal-
mazni. 

E törvényes rendelkezésre azzal hívjuk 
fel a vállalatok figyelmét, hogy — ameny -
nyiben még nem történt volna meg —, 
jövőben alkalmas jelentkező esetén,mind-
addig hadigondozottakat, hadiözvegyeket 
és hadiárvákat is vegyenek fel, amíg a 
hadigondozottak száma az alkalmazottak 
és munkások létszámának 10 százalékát el 
nem éri. 

Az I. fokú iparhatóság meg van győ-
ződve arról, hogy a szegedi vállalatok ve-
zetősége a törvény nemes intenciójának 
saját elhatározásából, önként eleget fog 
tenni és hogy ebben az iránvbon hatósági 
intézkedésre nem lesz szükség." 

Az elsőfokú közigazgatási hatóság a felhí-
vását a következő vállalatokhoz küldte el: 

Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár rt., 
Iső Szegedi Cipő és Bőripari Vállalat, M. kir. 

öldmiivelésügyi minisztérium növényvédelmi 
rodája. Légszeszgyár, Magyar Gyufaipari rt„ 
'agyar Kender, Len és Jutaipar rt., Pick sza-

lámigyár, Szegedi Kenderfonógyár rt., Szege-
di Kereskedelmi és Iparbank, Szeged-Csongrá-
di Takarékpénztár, Villamosvasút, Hűtőház 
rt., Országos Stefánia Szövetség. Szeged. 

A közigazgatási hatóság külön felhívta a 
vonatkozó törvényes rendelkezésre a városi 
kertészetet, a köztisztasági telepet, a gőzfürdőt, 
a közkórházat, a városi autóbuszüzemet, a 
szegényházat és a népkonyhát is. 

SZILVESZTERRE: 
Papír török sapka —.10 
fapir tiroli sapka —.14 
Papír vegyes sapka —.14 
Miniatűr papír sapka —14, —.12 
10 drb szerpentin —.10 
10 csomag konfetti —.16 
Kifuvó kígyó —12 
l/éggömb gázzal töltve —.24 
lampion —.24 
1 csomag hólabda, fehér, v. színes —.12 
1 csomag tréfás főzelék —.14 
.Jux csokoládéhonbon —.08 

Mókás Jux tárgyak óriási választékban 
kaphatók. 

ÚJÉVRE: 
9 drb, v. 7 drb újévi képeslap —.24 
Csokoládé ú jévi malac —.02 
fi drb csokoládé újévi malac —-24 
Csokoládé újévi malac —.24, —.18. —.12 
Nagy csokoládés ú jévi malac —.98. —-68 
Szerencse lóhere gombával —08 
Zsanilia kéményseprő .12 
Újévi masché malac »—.24 
Felfújható gumi malac —.88 
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