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A Délmagyarország 
nagyszabású mikulási matinéia 
az Ínséges gyermekek részére 

Szeretetcsomagok a gyermekek ünnepén 

Városszerte keltett osztatlan örömet n Dél-
maayarorszáanak az a terve, hoov Mikulás 
napján, december 6 án délelőtt a munkanélkü-
liek gyermekei részére matinét rendez emelke-
dett hangulatu aktuális műsorral és honv a ma. 
tiné keretében szeretetcsomagokat oszt ki a 
megjelent szeaénv avermekek között. A nagyje-
lentőségű emberbaráti akció fővédnökséaét dr. 
Imecs Györayné. dr. Shvoy Kálmánné és dr. 
Pálfy Józsefné voltak szívesek vállalni. A sze-
retetcsomagok kiosztása a matinén, a fővédnök-
nők közbejöttével, ünnepélyes keretek között 
fog megtörténni. 

A teljes műsort eayik legközelebbi számunk-
ban közöljük. Azt már most megírjuk hoav a 
szeretetcsomagok előteremtése körül eddig nagy 

• tevékenvséget tejtett ki a Hutter és Lever-cég. 
a Del-Ka és hogy a szeretetcsomagokban szap-

i pun, kis meséskönyv, csokoládé, radirmimi. 
1 nemzetiszínű zászlócska és egyebek lesznek, 

A matiné olyan páratlanul álló gyermekün. 
nepe lesz Szegednek, aminő méa nem volt. 

* 

A DéHmagyarország szerkesztősége felkéri 
azokat a munkanélküli szülőket, akik jegyet 
igényelnek erre a Mikulás-ünnepre és megvan 
hozzá a jogcímük, szíveskedjenek az Aradi-
uccai kiadóhivatalban jelentkezni, beadva teljes 
nevüket, lakáscímüket és az iaénvelt ieavek 
számát. A jegyeket az igénylőknek a jövő hét 
végén szolgáltatják ki. a Délmagyarorszáaban 
később pontosan meghatározandó napon. 

Közszemlére lelték ki 
a kamarai választói névjegyzéket 

Osszeállitolták a választási bizottságot és a szavazaiszedő 
küldöttségeket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
da reggeltől közszemlére tették ki a kereske-
delmi és iparkamarában a választási névjegy-
zékeket, amelynek alapján december Í3-án 
megtartják az érdekképviseleti választásokat. 
A névjegyzék december 8-ig lesz közszemlén, 
már az első napon is sok volt az érdeklődő, 
sőt már felszólaló is akadt. Az esetleges kiha-
gyottak közül csakis azokat veszik fel a név-
jegyzékbe, akinek iparigazolvánva van és ka-
marai illetéket fizet. A felszólalók tehát he-
lyesen teszik, ha iparjogukat és adókönyvü-
ket magukkal viszik a kamarába, igv köny-
nyebb ügyüket elintézni. 

összeállította a kamara a választási bizott-
ságot és a szavazatszedő küldöttségeket is. 

A választási bizottság 

tagjai a kővetkezők: elnök: Vértes Miksa, h. el-
nök: Körmendy Mátyás, rendes tagok: Grosz Mar-
cel, Vénig Gvnla, póttagoik: Róka Gyula, Ábra-
hám Ferenc, jegyző: Pleskó András. 

I. szavazókör: 

Magában foglalja az I., II., III. közigazgarasi 
kerületeket. A városnak a nagykörúton belül fek-
vő része és Újszeged. Szavazás a kereskedőknél 
a kereskesdelmi és iparkamarában, iparosoknál 
a7. Ipartestületben. 

Szavazat«7cdi» küldöttségek: Kereskedők: elnök: 
Bruckner Ede. h. elnök: Kocsis Ferenc, rendes 
tag^k: Boda Pertnlnn. Kertész Ernő. iegyző: dr. 
Ikrénvi Bertalan. Iparosok: elnök: Mülter Antal, 
h. elnök: Errlílvi András, rendes tagok: Nagy Jó-
zsef, Wolff Endre, jegyző: Pleskó András. 

II. szavazókör. 

Marában fo<?lalia a IV., V. VIII. közigazgatási 
kerületeket. A városnak a nagykörúton kivül fek-
vő része a Kálvária-utig, Felsőváros. Rókus és 
Felsőtanva. Szavazás ugy a kereskedőknél, mint 
az iparosoknál a Csongrádi-sugáruti iskolában. 

Szavazatszedő küldöttségek: Kereskedők: el-
nök: Széli Antal, h .elnök: id. Halász Ferenc, ren-
des tagok: Schubert Emil, Fischer Gvula jegyző: 
dr. Cserzy Mihály. Inarosok: elnök: Lippav Imre, 
h. elnök: Balogh Péter, rendes tagok: Sebestyén 
Pál. Juhász János, jegyző: Vörös Károly. 

III. szavazókör. 

Magában foglalja a VI., VII., IX., IXa. köz-
Igazgatási kerületeket. A városnak a naevkftr-

uton kivül fekvő része a Kálvária-uttól délre, Al-
sóváros, Alsótanya, Szentmihálytelek. Szavazás 
ugy a kereskedőknél, mint az iparosoknál a Pe-
tőfi Sándor-sugáruti óvodában. 

Szavazatszedő küldöttségek: Kereskedők: el-
nök: Deák Sándor, h. elnök: Mészáros Mihály, 

rendes tagok: ördögih Antal, Nógrádi Ferenc, jegy-
ző: Tőrök József. Iparosok: elnök: Faludi Sán-
dor, h. elnök: Góli'ty Lajos, rendes tagok: Stciner 
Jakab, Nyári Mihály, jegyző: dr. Gyuris István. 

A kereskedők szerda esti 
megbeszélése 

A Baross-Szövetség nem képviseltette magát 
az értekezleten 

(A Délmagyarország munkatársától.) A de-
cember tizenharmadikára kitűzött érdekkép-
viseleti választások előkészületei javában foly-
nak. A kereskedők és az iparosok csoportjai 
állandó megbeszéléseket tartanak: a tanácsko-
zások célja az, hogy az egyes csoportok külön-
külön vegvék-e fel a választási harcot, vagy 
közösen induljanak a küzdelembe. Ebben a 
pillanatban még nem lehet tudni, hogy a meg-
beszéléseknek mi lesz az eredménye. 

Szerdán este a Llovd-Társulatban V a r g a 
Mihály, a Kereskedők Szövetsége elnökének 
kezdeményezésére a kereskedői érdekeltség 
megbízottai értekezletre ültek össze, hogy a 
választás dolgát •megbeszéljék. A tanácskozá-

' son a Kereskedők Szövetsége részéről V a r g a 
Mihály és dr. K e r t é s z Béla ügyész jelentek 
meg, a Llovd-Társulatot A d l e r Rezső társ-
elnök és V a d á s z Ferenc igazgató, a Kiske-
reskedők Egvesületét L ö f f 1 e r Gvörgy, az 
Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesületét 
K e r t é s z Ernő képviselte. Meghívták a meg-
beszélésre a Baross-Szövetséget is, de annak 
képviselője nem jelent meg a Lloydban, a szö-
vetség elnöke, dr. V i n k l e r Elemér levelet 
intézett Varga Mihálvhoz, amelyben azt közöl-
te, hogy a Baross-Szövetség nem képviseltet-
heti magát a tanácskozáson, mert az ott elfo-
gadottakat esetleg nem tudná teljes felelősség-
gel vállalni. A Baross-Szövetség is szívesen 
venné — folvtatta a levél —, ha a pártoknak 
és a csoportoknak sikerülne az érdekképvise-
leti választáson közös plattformra helyezked-
niük. 

A szerda esti tanácskozás ilyen előzmények 
után csakhamar véget ért, a megjelentek abban 
ál'apodtnk meg. hogy Varga Mibálv utján fel-
kérik a legutóbbi választáson megválasztott 
törvénvhatósági bizottsági tagokat, hogy ma-
guk állítsanak össze közös listát, amellyel a 
győzelem teljes reménvével lehet majd meg-
vivni a választási küzdelmet. 

Uj tervet 
a hullámfürdő 

készítettek 
megvalósítására 

114 ezer pengőbe kerül az ötven méteres hullámmedence 
— Aggodalmak az árterületi építkezés ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi hullámfürdő tervét — mint ismeretes — 
még a nyáron egészítette a mérnöki hivatal és 
ugy volt, hogy a etrandezezon után, ősszel már 
meg is kezdik a medence építését. A tervet 
azonban félre kellett tenni, mert kiderült, hogv 
a hullámfürdő céliaira rossz helyet választot-
tak ki. amikor a Torontáli-térnek a templom 
előtti részére esett a választás. Egyházi körök 
tiltakoztak ez el^en a megoldás ellen, mert a 
fürdő közel esne a templomhoz és igv zavarná 
az egyházi ezer'artá^ok áhítatát. A tervek el-
készítésénél a mérnöki hivatal gondoskodott 
róla, hogy a hullámfürdő területét magas fal 
válassza el a Temesvárv-köruttól, amelynek a 
túlsó oldalán fekszik a tempóm. A polgármes-
ter tiszteletben kivánta tartani az egyház kifo-
gásait és megbizta a mérnöki hivatalt, hogy 
készítsen uj terveket, még pedig a Tisza hul-
lámterére. 

Az ügyben szakértői megbeszélés ie volt né-

Síéchenyl Moxl Csütörtök, péntek 

Esős délután 
Egy borús, zivataros délután vidám, bonyodalmas 
történet». Fősz. Ida Lupin és Franc Léderer. 

hány hónappal ezelőtt és ezen resztvettek a fo-
lyammérnöki hivatal képviselői is, akik kije-
lentették, hogv árvédelmi szempontból nincs 
kifogás a hullámtéren való építkezés ellen, a 
fontos csak az, hogv a hullámfürdő leaalább 
háromszáz méternyire legyen a közúti hídtól. 

A mérnöki hivata^an ezekután megkezdődött 
a munka, amely értesülésünk ezerint nagyjából 
befejeződött. A hullámfürdő medencéiének és 
felszerelésének terve elkészült. A tervek szerint 
a városi strand terü'etén ötven méter hosszú 
és 22 méter széles betonmedence épülne. A me-
dence legnagyobb mélysége két méter lenne. A 
medencét néhány újonnan fúrandó ár'ézi kut 
vizével táplálnák. Az építkezés a kútfúrások 
és a szükséges gépek költségeive! együtt a 
hozzávetőleges költségvetés szerint 114.000 
pengőbe kerülne. 

Ha a polgármester hazaérkezik Rómából, a 
mérnöki hivatal bemutatta a kész terveket és a 
számításokat, hogyha keresztül megv a terv 
az iUetékes fórumokon, az előkészitő munká-
latokat. megkezdhessék. Az építkezést ugvan a 
télen már nem kezdhetik meg. mer' a fagyos idő 
miatt betonozni nem lehet, de a gépekre kérhet 
ajánlatot a város és a mérnöki hivatal elké-
szítheti a kiviteli terveket; hogv azután a kora 
tavasszal hozzáfoghassanak a medence építé-
séhez. KüTön kabinokat a mérnöki hivatal nem 
tervezett^ és egyelőre nem is tervez a hullám-
fürdő medencéje köré. mert a hullámfürdő ki-


