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Miéri dolgoznak vidéki napszámosok 
az ipartestület vásárcsarnokának 

építésénél? 
(A Délmagyarország munkatársától) Hét-

főn kezdődött meg a Horváth Mihály-uccai 
telken az állandó ipari vásárcsarnok építése, 
amelyen ezidőszerint az alapozási munkák 
folynak. A napszámosok részéről tegnap egy 
küldöttség járt a Délmagyarország szer-
kesztőségében és amiatt panaszkodtak, 
hogy vásárcsarnok építésénél szege-
diek helyett vidéki munkásokai fog-
lalkoztatnak, holott nagy a munkanélküli-
ség a szegedi munkások között is. A panasz 
szerint B e r k e s Dezső építőmester, aki a 
föld-, kőműves- és vasbeton-munkát kapta 
meg, mint a legolcsóbb ajánlattevő, a napszá-
mosmunkára vidékieket vett fel és tizennyolc 
filléres órabért fizet nekik annak ellenére, 
hogy az ipartestület szerződési feltételei kö-
zött szerepel egy pont, amely szerint a szegedi 
munkásokat kell előnybe helyezni. 

Tegnap délelőtt jártunk künn az építkezés 
színhelyén, ahol igen előrehaladt az alapozási 
munka, olyannyira, hogy már az ácsmunká-
sok és vasbeton-szerelők is. dolgoznak. Berkes 
Dezső vállalkozó a szegedi munkások részéről 
hangoztatott panasszal kapcsolatban azt a fel-
világosítást adta, hogy a munka megkezdése-

kor nem jelentkeztek kellő szómban szegedi 
munkások és ezért volt kénytelen a köreividé-
ki napszámosokat alkalmazni. Érdekes jelen-
ség ugyanis, hogy ha va'ahol Szegeden épít-
kezés kezdődik, azt a helyet a közeikörnyéki 
napszámosok valósággal elözönlik és fölös-
számban kínálkoznak. A vállalkozók szerint 
viszont a szegedi munkások részéről nem ta-
pasztalható ilyen érdeklődés. így volt ez a vá-
sárt sar 'k építésénél is és ezért kellett átme-
netileg vidéki munkásokat alkalmazni. Ber-
kes I-Vzső építőmester azonban a Délmagyar-
orszá^ k('7,benjárására kijelentette, hogy a jö-
vő héttől kezdve kizárólag szegedi munkásokat 
alkalmaz, ha megfelelő számban jelentkeznek. 

Beszéltünk ez ügyben K ö r m e n d y Má-
tyással, a/ ipartestület elnökével is. Körmen-
dy szerint az ipartestület is mindenképpen 
odahat, hogy az építkezésnél elsősorban szege-
di munkások találjanak munkaalkalmat. 

A vásárcsarnok építkezése egyébként megle-
hetős gyors tempóban halad előre és azt ter-
vezi az ipartestület elnöksége, hogy a jövő hé-
ten, kedden már az alapkőletételt is megtart-

| hatják. 

„Pécsi bőrkesztyű" Mosható nappa P. 5.50 
d iva t formákban , m inden sz ínben Pollák Testvéreknél. 

Rövidesen megnyílik 
az alsóvárosi fekvőcsarnok 
Az alsóvárosi lakosság negyven ágyalapilványf a|ánloft lel 

THOMAS 
D A R U I G 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bá-

rányi Tibor volt főispán ós dr. Pálfy József 
polgármester kezdeményezésére megindult moz-
galom eredményeképen — mint ismeretes — 
az elmúlt évben megnyílt a rókusi iskola fek-

vőcsarnoka, amely fontos hivatást tölt be a 
gyermekvédelem terén. A fekvőcsarnnkban he-
lyezték el azokat a szegénvsorsu gyermekeket, 
akiket legyöngült szervezetük hajlamossá tett 
a tuberkulózisra. Ebben az uj intézetben 

megfejelő kezeléssel megerősödnek, fokozódik 
ellenálló képességük és igy csökken az a ve-
szedelem, amelyet a tüdővész jelent ebben a 
városban A fekvőcsarnok tervének megvalósí-
tását a város társadalma biztosította a fel-
ajánlott ágyalapitványokkal. 

A mozgalom vezetői tisztában voltak azzal, 
hogy egy fekvőcsarnok nem oldja meg a kér-
dést és ha komoly eredményeket akarnak el-
érni, akkor még néhány hasonló intézmény 

megteremtéséről kell gondoskodni. A rókusi 
'Icvccsarnok megnyitása után azonnal meg-

kezdődött a munka az alsóvárosi és a móra-
városi fekvőcsarnok előfeltételeinek megterem-
tése érdekében. A munka sikerrel járt és most 

néhány hét múlva sor kerül az alsó-

városi iskola fekvőcsarnokának meg-

nyitására. 

Ebben az ügyben csütörtökön délelőtt hosz-

Bútorszövet, 
matracvászon, kárpitoökellékek 

i nagy választékban gyári áron , 

Varga Mihály cégné l , Arad i u. 4. 

szabb megszélés folyt dr. gPálfy József pol-
gármesternél, dr. Petrányi Győző egyetemi 
magántanár, Kiss Károly tanfelügyelő, Vágó 

Károly az Átmeneti Otthon igazgatója és dr. 
Kemenesy Tibor népjóléti tanácsnok részvéte-
lével. Megbeszélték a szükséges tennivalókat 
és megállapították, hogy az Országos Gyer-
mekvédő Liga, amely kezdettől fogva figye-
lemmel kiséri ezt a szegedi mozgalmat, támo-

gató módon kapcsolódott a mozgalomba. Az 

alsóvárosi lakosság az iskola vezetőinek pro-
pagandájára / 

nejyven ágyalapitványt biztosított 

már eddig is a hatvan ágyasra tervezett fek-
vőcsarnok számára, a Gyermekvédő Liga pe-

dig tízezer pengővel kíván hozzájárulni a szük-

séges átalakítások és berendezések költséaei-

hez. 

Körülbelül elintézettnek tekinthető 

a móravárosi iskolában tervezett 

harmadik fekvőcsarnok 

dolga is és az alsóvárosi megnyitása után 
azonnal megkezdődik a Móravárosban a mun-
ka. 

I t t emiitjük meg, hogy a közeli napokban 
megkezdi működését Szegeden a Gyermekvédő 
Liga központi irodája, amelynek céljaira a 
polgármester a Püspök-bazár egyik üresen álló 
üzlethelyiségét engedte át ideiglenesen, amig 
más megfelelő helyiségről nem gondoskodhat. 
Ebben az irodában a szülők ingyenes orvosi, 
gyógypedagógiai és jogi tanácsokat kapnak. 
Az iroda ezenkívül a gyermekvédelem szem-
pontjából fontos nyilvántartásokat fog vezetni. 

Kincsvadászok 
a huszadik században 

Hajsza: platina, arany, drágakövek, gyöngyök, 
prémek, rádium, ámbra, zanza slb. ulón 

Tizenhal illusztrációval 
Most jelent meg <0 Ara 3 pengő 30 fillér 

Megtekinthet» minden könyvesboltban 
Singer és Wallner k c dása 

A magyaros öltözködés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

Egyetembarátok Egyesülete rendezésében csü-
törtökön este G l a t z Uszkár, a kiváló festő-
művész. a képzőművészeti főiskola tanára tar-
tott nagy érdeklődéssel kísért előadást az egye-
temen „A magyaros öltözködési mozgalom" 
címmel. Az előadást dr. E r e k y István egye-
temi tanár nyitotta meg, majd Glatz Oszkái 
bevezetőben a parasztöltözékek pusztulásának 
okát fejtegette és azt hangoztatta, hogy a 
pusztulásnak a materialista felfogas az oka. Ea 
volt az oka annak, hogy az öltözékek szépsége 
közömbössé vált. Ezután arról beszélt, hogy az 
utóbbi időben egyes országokban az erős nacio-
nalista szellem következtében a nemzeti ruha 
iránti rokonszenv diadalmaskodott, különösen 
Németországban és Olaszországban erős ez a 
mozgalom. Újra divatba hozták a régi nemzeti 
viseleteket. 

— Magyarországon — folytatta Glatz — a 
nemzeti viselet iránti mozgalom nem talált jó 
alapokra. A Gyöngyösbokrétáról és a fogadal -
mi mozgalomról beszélt ezután és megállapí-
totta. hogy ezek sem találtak nálunk megfelelő 
érdeklődesre. Fontos volna a mozgalmat már 
csak azért is felkarolni, mert idegenforgalmi 
szempontból is nagyjelentőséggel bir. Helyes 
volna, ha ünnepélyes alkalmakkor nemzeti ru-
hát viselnének Magyarországon. A magyar ru-
hastilust a modern szellemnek megfelelően le-
het megtervezni. Végül arról beszélt, hogy nem-
csak a ruhánknak, hanem a szellemnek is meg 
kell változnia, mert igy öntudatossá lehet ten-
ni a magyar nemzetet. Felhívta a közönséget, 
amely zsiifolásig megtöltötte az egyetem aulá-
ját hogv csatlakozzék a mozgalomhoz. 

Á közel kétórás előadásért dr. Ereky István 
mondott köszönetet Glatz Oszkárnak, akit a 
közönség melegen ünnepelt. 


