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Kegyetlen hideg 
Szegedtől Newyorkig 

Az időjárás szinte egyik-napról a másikra 
kegyetlen hidegre fordult- Tegnap éjszaka volt 
eddig a leghidegebb idő az idén Magyarorszá-
gon. Mindenütt —10 foknál alább sülyedt a h'ö-
mérő- A leghidegebb a Kékestetőn volt. ahol 
—20 fokot mérteié. 

Az időiárás 

SZEGEDET 

sem kímélte, Debrecen, Kecskemét és Máté-
szalka után itt volt a leghidegebb tegnap ér 
szaka és kedden hajnalban: a hőmérő — 13 
fokot mutatott-

A kemény idő eddig szerencsére komolyabb 
kővetkezménvekkel nem járt. A hideg minden-
felé havazást hozott, a hótakaró a legtöbb he-
lyem meg is maradt, különösen a Dunántúlon 
esett sok hó. ami még most is járhatatlanná 
teszi egyes helyeken az utakat. Az eltakarítási 
munkálatok megkezdődtek, ez azonban még 
legalább hét-három napot igénybe vesz- A sze-
gedi hó délre eltűnt az uccákról ami főleg a 
déli napnaik voH köszönhető-

AMERIKABAN 

a három héttel ezelőtt bekövetkezett fagyhul-
lám egyre borzalmasabb méreteket öl*- Huszon-
öt éve nem volt olyan hideg idő Amerikában. 

mint az idén- Eddig 270 halálos áldozata van 

a fagyhullámnak "ANGLIÁBAN 

is borzalmas hideg volt tagnap* a sarkvidéki je-
gesvikar végigvonul* egész Nagybritán'án, a 
tenger«n több szerencsétlenséget okozott-

JUGOSZLÁVIÁBÓL 

szintén erős havazásról és nagy hidegről szá-
molnak be a jelentések- A hóvihar több ember-
áldozatot követelt-

Az td« 
A Swjadi Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa — 6.8, a legalacsonyabb —13.3 C. A baro-
méter adata nullfokra és tengerszintre redu-
kálva reggel 563.8, este 765.8 mm. A levegő 
páratartalma reggel 60, délben 49 százalék. A 
szél iránya északi, erőssége 2—6 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Idójóslat: Élénk légáramlás, változó 
felhőzet, egyes helyeken, de inkább csak 
északon kisebb havazás lehetséges. A hi-
deg tovább tart. A nappali hőmérséklet alig 
változik. 

Csillárt, rádiót 
MEIEOR Csillárgyár rolton! Néhány tájékoztató ár 
4 l A n g u m o d e r n e b é d l ő c s l l l h r P 1 7 . -
A l l ó l á m p a , m o d e r n 3 - 8 ° "» 

M E T E O R villamossági és Csiilár-GtJŐr R. T. 
Szegedi Üzlete: KARASZ IICC'A 11. TüLEION. 33-76. 

-~U«ieIefc, I nlö könyvecskére 6 fiavl hitel. KérfUk 20 kirakatunk megtekintést-1 

Világmárkás ORiON 2x1 rádió havi 8 uengös 
részletre kapható. Díjtalan bemutass. 

Az ipartestület 
feliratban kér* a közmunkák 

sürgős megindítását 
„Az önálló iparosok jelentékeny része a legkétségbeeitőbb hely-

zetbe került, gyors és hathatós segítséget sürget" 

Izgalmak a keddi elöljárósága ülésen 
(A Délmagyarország munkatársától ) A sze-

gedi ipartestület elöljárósága kedden délután 
tartotta meg februári értekezleté1- A 
szokásos je'-entések letárgyalása után dir- Gyu-
ris István titkár bejelentette, hogy az ipartestü-
let renáes évi közgyűlését március elsején 
tartják meg- Ezzel kapcsolatban többen azt 
kérték az elnökségtől» hogy a *estüíet évi je-
lentését. valamint az iparosok szaknévsorát 
küldjék el valamennyi bejegyzett iparosnak-
Az elnökség azzal válaszolt, hogy a jelentést 
és a szaknévsort nem lehet kinyomatni, mert 
erre nincs fedezete az ipartestületnek, de vala-
mikép módot keresnek arra. hogy a jelentésről 
a tagok minél szélesebb körben tudomást sze-
rezzenek- Szó lehe' arról is. hogyha nem is 
minden évben, de 4—5 éven ki rt egyszer meg-
jelentetik a szaknévsort-

Bejelentette az elnökség, hogy 

az inségadó 

ku'csának tle szállítása ügyében; leirat érkezett 
a pénzügyminisztertől az ipartestülethez. A 
szegedi iparosok még a mult év őszén azt 
kérték a kormánytól, hogy a kereseti és inség-
adó 500 pengős alapját emeljék fel 1000 pen-
gőre. csak ezer pengő uitán vessék ki a kere-

I seti és inségadót. A miniszteri leirat szerint a 
kereseti adóalap nem emelhető fel, mert ez a 
bevélel a városokat illeti- Megjegyzi azonban 
a leirat, hogy az iparosság a törvényhatósá-
goktól kérheti inségadómentes kereseti adó-
alap felemelését és ez ellen a maga részéről 
nem tesz észrevételt- A szegedi ipartestület 

mosit a várostól fogja kérni az adómentesség 
kiterjesztését-

Az elöljáróság ezután az ipartestület 

költségelőirányzatát 

tárgya'ta- Az elnökség bejelentette, hogy a 
testület tiszta vagyona ezidőszerint 15-664 
pengő- Erre az évre bevételek címén 45188 
pengő'), kiadásokra pedig 44-869 pengőt irá-
nyoztak elő-

A költségvetés tárgyalásánál Balogh Péter 

azt kéTte. szavazzanak meg 100 pengős hozzá-
íám'ást az építőipari szaktanfolyam tand'1" 
költségére. SMándel Károly nem látja bizto-
sHottnak a költségvetésben az iparosmenház 
fantartását- Keveselte a 300 pengős kikü'dstési 
dijat is. Bary Dezső a többi i p a r i továbbképző 
tanfolyamok számára is hozzájárulást kért és 
azt Javasolta, hogy ösztöndíj formájában osz-

szák ki az érdemes és jótanuló hallgatók kő-
zött-

Vörös József fedezet gyanánt 

az elnöki rendelkezési alapot 

jelölte meg- Ezen a cimen 800 pengő vart beál-
lítva a költségvetésbe 

Körmenáy Mátyás reflektált a felszólalások-
ra- Kifejtette, hogy állandóan segélyezik a sze-
gény iparosokat és egyetlen fillért sem for 
áit az elnöki rendelkezési alapból a maga cétr* 
jaira• Számtalanszor utazók Budapestre iparos^ 
ügyekben és soha sem számit fel költségeket• 

— A legnagyobb abszurdum> hogy ilyen irá-
nyú felszólalás elhangzik itt! — mondotta in-
gerülten Körmeaidy Mátyás- Kikérem magam-
nak a gunyoros hangot is! 

— Ezt a hangot nekem kell visszautasítani, 
— replikázott Vörös. Ez kaszárnyahang, amely 
nem szokásos az elöljáróság} üléseken! Kor 
molyan teltem meg javaslatomat és nem 
gúnyból 1 

Takács Béla elnök igyekezett a hirtelen tá-
madt vihart lecsendesíteni, szavazásra tette tel 
a javaslatot- Az elöljáróság a költségvetést 
ereáeti összetételében fogadta el-

Czucz Ferenc azt javasolta, hogy az elöljá-
róság: tiltakozzon az ellen, hogy a város autó-
szervizt áMítson fel- Ha szűkség kívánja, ezt 
a szakiparosok felépítik-

A javaslat értelmében az ipartestület meg-
keresi a várost-

Vörös József a gazdasági bizottság nevében 
a következőket terjesztette elő: 

— A rendkívül rossz gazdasági helyzet kö-
vetkeztében a kisipar nehéz körülmények kö-
zött vergődik már hosszú évek óta- Ez ft 
szörnyű nyomás az utóbbi időben atwnyina 
fokozódott. gy 

az önálló iparosok jelentékeny ré-
sze családostól együtt a legkétség-

beejlő helyzetbe került. 

Ezt az állapotot tétlenül nem nézheti senki> aki 
az iparosság bizalmából vezető poziciót tölt 
be- Kongresszusokon elhangzott követelések 
eredménye az lett, hogy más foglalkozási ágak 
jutottak jefemtős támogatáshoz, a kisiparnak 
üres Ígéretekkel kellett megelégednie- A re-
formtörekvések nemhogy javítottak volna a 
nehéz helyzeten hamem még azokban a szak-
mákban is. ahol a munkabért és munkaidőt 
törvényesen rendeztték, katasztrófáhs csökké* 
nés áHott be- Miután nincs semmi nyoma a 
tavaszi nagyobbarányu építkezések megindu-
lásának, félő, hogy e tarthatatlan helyzet a 
jobb idők beálltával is folytatódd- Enné'fogva 
indítványozom, felirat küldendő ugy az IPOK. 
minit az IPOSz-hoz, toogy sűTgősen tegyen lé-
péseket 

olyan közmunkák megindítására, 
melvek a lakosság nincsetlenjeit 

mielőbb kenyérhez juttatják. 

_ Különösen sérelmes az, hogy az OTI~ 
székház épHése még ma sem kezdődött meg, 
holott ennek pénzügyi akadályai síncsenek. A 
környék lakossága amnyira elszegényedett, 
hogy ma már csak ugv lehet eredményesen 
segíteni a munlkanéHkűliség miatt e*is*enci_a-
jukat vesztett kisiparosokon, ha a lakosság 
széles rétesei tisztességes keresethez jutnak 
és ezen keresztül a kisiparos árulát értékesí-
teni tudja-

Az elő'járóság elhatározta, hogy a javaslat 
értelmében elkiVái a feliratokat-

SVÁBHEGYI SZHNSTORUM 
Európa legszeMP^gelőkelőbb gyógyszállója és 
orvosilag legtökéletesebben felszerelt subalpla 
diétás gyógyintézete. Klinikai kivizsgálás, gon-

dos orvosi gyógykezelés, polgári árak. 

SVÁ1HEGYI SZQNHTORIUM 
a legtökéletesebb gyógyszállód*. Gondoskodik a 
betegek kísérőinek szórakoztatásáról Kellemes, 
társas élet, siti, ródli, bridge, színház, koncert 
etc.; etc. H 


