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FÉLÁRU VASÚTI JEGY 
v á l l a s á r a } o g o s i 1 ó i g a z o l v á n y a 

DÉMAGYARORSZÁü Kiadóhi»aía iában. 
minden logikai alapot nélkülöző javaslatára — 
mert hiszen hivatalosan is megállapította, hogy 
„a Délmagyarország cikke nem fedi a való tény-
állást" — a népjóléti tanácsnok mégis kiutalta a 
segélyt Kónya János 11 tagu családjának. 

Most aztán igazán nem értjük a dolgot. Nem 
értjük, hogy miért volt szükség a segély kiuta-
lására, amikor a felülvizsgáló olyan lekiismere-
tes ténymegállapításokat „eszközölt", amelyeknek 
alapján megállapíthatta, hogy a Délmagyarország 
l alóllan mesét tálalt fel olvasóinak, de ha a jelen-
tésből azt olvasná,- azt értené ki valaki, hogy a 
felülvizsgáló ur ténymegállapításai a lehető leg-
határozottabban igazolják a Délmagyarország ál-
tal közölt levél adatait, akkor — és ezt már a 
város polgármesterétől és népjóléti tanávsnoká-
tól kérdezzük —, hogyan merészeli a népjóléti 
hivatal szükségfelügyelője lázitásnak, izgatásnak 
minősíteni a Délmagyarország eljárását. Ki na-
talmazta öt fel erre a funkcióra. Kitől kapott 
megbízást erre — bármilyen széditő széles is a 
hatásköre. Ugy látszik annyira széles, hogy töké-
letesen beleszédült. 

A jelentés értékét mindenesetre meghatározta 
a polgármester, amikor ráirta • erre az irodalmi 
műremekre, hogy bemutatja a Dclmagyarország 
munkatársának. 

rnomo lovah 
Az iparosif usáfl 

Igen tisztelt Szerkesztőség! Mint az ipartestület 

kisiparos tagja, de főképen mint a Szegcdi Iparos-

ifjak Közművelődési Egyesületének e'nöke, köteles-

ségemnek tartom visszapillantani az elmúlt három 

év lefolyására. Az elhangzott szavak szerint: r.em 

lekicsinylendő az elvégzett munka — cz igaz, az 

iparos közérdekért elvégzett munkálkodásért kö-

szönettel tartozunk, noha minden pozíciót vállaló 

személynek kötelessége vállalkozásának eleget 

tenni. 

Az elöljáróság utolsó ülésén az alkotás idejé-

nek mondották az elmúlt három évet. Ez igaz, de 

ez még nem je'.enti azt, hogy Szegeden minden 

iparosprobléma meg volna oldva — bár ugy volna! 

—, akkor nem volna munkanélküli műhely, tagdíj-

hátralékos iparos. Tudomásom szerint az ipartes-

tület programjában szerepel az iparosifjusig ne-

vc'ése. is, akik a jövö iparosgenerációt képeznék, 

akikre hárul a kölcsön visszafizetése a jövőben, 

stb. De ugyanakkor éppen az iparosifjuságnak nincs 

helye az uj otthonban, vendéglőkben kénytelenek 

tanyát ütni és a nagyszámú munkanélküli iparos-

,-ogéd így szétforgácso'ödik. Minden iparostársnak, 

de különösen kinek gyermekei vannak, érdeke ezzel 

az üggyel foglalkozni, ha egy kicsit is törődünk 

a jövővel, mert bármennyire is fontos az Iparos 

aggház, mégis kívánom, hogy minden iparostárs 

me'eg családi otthonban töltse öreg napjait.. 

Az iparostársadalom nagy rétege jól ismeri a 

SzAKE múltját, amely egyesület már 79 éve mun-

kálkodik az iparosifjuság érdekében. A világhá-

ború a SzIK Egyesületet is megtépte, d3 az 1920-as 

években néhány rátermett iparosífju újraszervezte. 

A székhelye azonban kávéházban és vendéglőkben 

váltakozott, a 30-as évek elején már ismét szép 

működést fejtett ki és akkor minden vágyunk az 

volt, hogy az i/xirtestületbe tömörítsük az ifjú-

ságot. Igéreiet kaptunk annakidején, hogy az uj 

székház építésénél gondoskodnak az ifjúság elhe-

lyezéséről is — sajnos, a tervrajzok ugvlátszik 

megváltoztak, mert amikor a székház felépült, rem 

jutott helyiség az ifjúság elhelyezésére. 

Később hirom iparos ifjúsági egyesület karöltve 

az uj székházban megkezdto a kulturális munkál-

kodást, ugy. hogy a termek használati diiát min-

den alkalommal megfizette, a három egyesület ál-

landó helyiséget is bérelt. A későbbi gazdasági 

helyzet miatt néni lehetett kibírni a rezsit és 

minthogy bérengedméayrő vonatkozó kérésí'nk 

eredménytelen volt, igy megszűnt az ifjúság mun-

kálkodása. 

Mindezeket csak azért kívánom megemlíteni, 

hogy az uj vezetőség többet foglalkozzon ez ügy-

gyei, mert a mai munkanélküli viszonyok között 

sokkal nagyobb szüksége van az ifjúságnak a 

megsegítésre, mint elődeinknek a boldog időkbea 

Tisztelettel: Dobrai Domokos. 

— Előljárósági ülés az ipartestületben. Ma 

délután 5 órai kezdettel rendkívüli előljárósági 

ülést tart az ipartestület. Az ülésen a közgyű-

lésre beérkezett indítványokat, K o m á r o m i 

István, V ö r ö s József és J o a c li i m Károly 

indítványait készítik elő. 

— Férjének megniérgezésevel vádolnak egy 
amerikai orvosnőt. Newyorkból jelentik: Bal-
üjnore városában letartóztatták M a c G u i 1 e 
Ellen .'12 éves orvosnőt, akit azzal gyanúsíta-
nak, hogy 11 évvel idősebb férjét megmérgezte. 
Az orvosnő férje halála előtt rövid idővel ba-
rát jának levelet irt, amelyben annak a gyanú-
jának adott kifejezést, hogy felesége meg fog-
ja mérgezni. Az államügyész elrendelte a bon-
colást. 

x Márkus fűszer, csemege Kiyyó-ueea. 

— Maila Talvio: A darvak — Délniagyaror-
szág kölcsönkönyvláraban. 

- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 3 ko-
vács, 2 vasesztergályos (autogén hegesztő), 1 órás, 
G bognár, 2 faesztcrgálvos, 6 kötélgyártó, 10 szan-
dálcipész, 10 hirlapelőfizető gyűjtő, 6 biztosítási 
üzletszerző, 1 villamossági ügynök, 1 gyümölcsfa-
kertész, 2 kifutó. Nők; 4 cipőtüzőnő, 1 diótörőnő, 
10 propaganda tisztviselőnő. Hadigondozottak ré-
szére fenntartott munkahelyek: 16 szőnyegesomó-
zór.ő, 2 gépmunkás cipész. 1 molnár, 8 fiirésztejepi 
munkás. 

x Ma is szálkamentes halvacsora Pusztaszerinél, 
Szenthnromság-ucea 3. 

Megrendeléseit rtost m&r 

telefonon is feladhatja 

SzoHoiauhusüzemneh 16-82 
— A magyar uriesaládok posztógyára közvet-

lenül a gyárból szállítja a fogyasztónak szín-
gyapjuszöveteit. Kérje még ma a szövetminták 
költségmentes beküldését. Tronkhuhn Posztógyár 
és Ruhagyár rt. Budapest, X I , Lenkc-ut 117. 

öngyilkosság, özv. V a s s Istvánné 38 
éves Malont-ucca 6. szám alatti lakos csütörtö-
kön délelőtt felakasztotta magát, mire lettét 
felfedezték, halott volt. Holttestét a törvény-
széki bonctani intézetbe szállították. Öngyil-
kosságának oka ismeretlen. 

— A városi niuzeuni Ambrozovics-kiállitása 

vasárnap délelőtt nyílik meg és március 7-ig lesz 

nyitva. A hatalmas és rendkívül értékes festmény-, 

szobor- és plakcttgyüjtemény a muzeum nagy kép-

tártermében kerül kiállításra. A kiállítást a mu-

zeumot látogató belépőjeggyel lehet megtekinteni, 

tehát külön a kiállításra jegvet nem kell váltani. 

— Emésztési kiütések a bőrön rendszerínl 

hamar elmúlnak, ha bélmüködésüijket regge-

lenként éhgyomorra cgy-cgy pohár természe-

tes „Ferenc József" kescrüvizzel elrendezzük. 

Az orvosok a ján l ják . 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után 5 órakor. Hétköznapi istentiszteletek reggcJ 
fél 7 és délután 5 órakor, szombaton reggel há-
romnegyed 7 órakor. 

jUlaAái hir&lL -
A battonyai kisegítő fanitó költözködése. S. 

N a g y József makói szállítóhoz augusztusban be-
állított S a s v á r i - S c h l á t h Péter battonyai ki-
segítő tanító, akit akkor helyeztek ál Kiskundo-
rozsmáról Battonyára s bútorainak szállítására 
nézve megegyezett a fuvarossál. A bútorszállítást 
S. Nagy József cl is végezte, amikor azonban as 
érte járó pénzt nem kapta meg, hitelezési csalás 
címén eljárást «indíttatott Sasvári-Sdiláth ellen, 
A feljelentés szerint a tanító azonnal- készpénzfi-
zetést igért. Az ügyben már többször tartottak 
tárgyalást a makói járásbíróságon, egy alkalom-
mal már rendőrrel is elővezettették a vádlottat, 
míg a ma tartott tárgyalás során elhangzott na 
első ítélet. A vádlott tagadásával szemben, a ki-
hallgatott tanuk vallomásával bizonyítottnak lát-
ta a bíróság a vádat és hitelezési csalás vétségé-
ben mondta, ki bűnösnek Sasvári-Sohláth Péter ta-
nítót és ezért 10 napi fogházra átváltoztatható 100 
pengő pénzbüntetésre ítélte, az Ítélet végrehajtá-
sát azonban felfüggesztette. Az ügyész az Ítélet 
felfüggesztése, a vádlott a bűnösség megállapítá-
sa'miatt fellebbezett. 

Rendőri hir. B e r e c z k y Józsefné Hosszú-
ucea 51. szám alatti lakos feljelentést tett a rend-
őrségen ismeretlen tettes ellen, aki 'nz éjszaka be-
mászott az udvarára, feltörte a kotárkát, amely-
ből egy mázsa csöves tengerit ellopott. 

A jövő évben 140 kilométer utat építenek Csa-
Bádniegvében. Csanádmegye útépítését- é,s utalnak' 
alaposabb gondozását éveken át rehetet'énnö tettei 
az a nagy adósság, amelv a háború utáni utéoi lé-
sekből származott s amely a közúti alap bevétő-
leit teljesen felemésztette. Ez évben lefizeti Csa-
nádmegye ennek a nagy adósságnak utolsó részle-
tét és ezzel felszabadulnak utadóbevételei. A jövő 
évben ennek folytán megindulhatnak a további út-
építések, amelyek terveit már készítik' is a vár-
megyeházán. A nagyszabású útépítési programba 
110 kilométer liosszu uj ut építését, illetve kövezé-
sét vették fel eddig. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek; 
Gera Antal Hajdú Máriával. Elhaltak: Lopusnl 
Mártonná Maiiga Mária 20 éves tótkomlóst asz-
szony a kórházban. 

ócska vasért, vörös- és sárgarézéri, ólom, hor-
ganyhulladékért és mindennemű gazdasági gépek-
ért a legmagasabb napi árai Ti/,etem. Iritz Márk 
utóda, Iritz Béla ócskavas és fémkereskedő, Ma-
kó. Lendvav-ucca 8.. 235. 


