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Tatai préselt kokszbrikett, tatai loiásszén, 
f a l a i í t v K l t M l f C 7 6 l t E l s 6 r e n d a minőségben kályha és takaréktűzhely fű-
1(1101 » f f f ö f c C H t é s r e minden mennyiséget házhoz szállít: 

Vértes Szénkereskedelmi Részvénytársaság 
Botdooa ss/ony-su aárul 17. Telefon 19-38 

Nyilvános melegedő helyiséget 
rendeznek be a Széchenyi-téren 

(A DélmngyarOrszág munkatársétól.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy dr. P a p Ró-
bert és a törvényhalósági bizottság több tag-
ja, valamint S e b e s t y é n Endre műépítész 
indítványt nyújtott be a városhoz és vala-
mennyien azt kérték, hogy a város sürgősen 
rendezzen be a város területén olyan mele-
gedő helyiségeket, amelyekben menekvést ta-
lálhatnak a legszegényebb ínségesek a der-
mesztő fagyok elől. Áz indítványozók hivat-
koztak arra. hogy százával élnek Szegeden 
olyanok, akiknek nincs fűtött szobájuk, ron-
gyokbnn járnak és akik számára elviselhetet-
len kínszenvedést jelentenek a szibériai hide-
gek, A városnak, mint erkölcsi testületnek 
szociális kötelessége, hogy legalább melegedő 
helyiségek berendezésével segítsen ezeken a 
nélkülözőkön. 

Dr. I í c n e s e y Tibor tb. tanácsnok, a nép-
jóléti ügyosztály vezetője hétfőn közölte" a 
Délmagyarország munkatársával, hogy rövi-
desen megnyitja a város az első melegedő he-
lyiséget, még pedig a Széchenyi-téren. A vá-
ros tulajdonában lévő Zsótér-ház egyik üre-
sen álló üzlethelyiségét használják föl erre a 
célra. A helyiséget megfelelő kályhákkal és 
padokkal szerelik fel. A padokat már megren-
del lék és egy-két napon belül sor kerül a 
melegedő helyiségek megnyitására. Egyelőre 
melegen kívül mást nem kapnak azok, akik be-
tétnek majd ebbe a melegedő helyiségbe, de 
lehetséges, hogy később forró teát, vagy egy-
egy tányér meleg levest is kiosztanak kőztük. 
ICcsóbb, ha a szükség ugy kívánja, a város 
más részeiben is berendez a város hasonló me-
legedő helyiségeket. 

,,Az önállósítás! alapból 
eddig egyetlen szegedi Iparos 

sem részesült'" 
Fontos kérdések az ipartestület elöljáróságának 

bétfől ülésén 

(Á Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

ipartestület elöljárósága hétfőn délután tartotta 

ezévben elsó ülését Rainer Ferenc elnöklésével. 

Megjelent az ülésen dr. Rőth Dezső tanácsnok, 

az iparhatóság vezetője is. 

Az elöljáróság elöször nz ipartestület vagyon-

kimutatását tárgyalta. 1937-ben az ipartestület 
bevétele 48.159 pengő volt, ezzel szemben a ki-
adás 47.779 pengőre rúgott. Az ipartestület tiszta 
vagyona a mult év végén 14.996 pengőt tett ki. 

A jelentések elfogadása után Varga István, a 

Kulturbizottság elnöke beszámolt a január 29-ikl 

iparosból előkészületeiről. 100 tagu rendezőség 

késziti elő a bílat, vitéz Süvegh Dezső főrendező 

vezetésével. Meghívókat nem bocsájtanak ki, ha-

nem a szakosztályok utján bivják meg az ipa-

rosokat és ar érdeklődőket. Tekintettel arra, 

hogy az iparosbál jövedelmét jótékonycélra: az 

öreg Iparosok otthona javára fordítják, az ipar-

testület kérni fogja a várost és a pénzügylgazga-

tóságot, hogy a vigalmi és forgalmi adót enged-

jék el. 

Rainer Ferenc elnök bejelentette, hogy 

nz Ipar i vásár 

dátumát már a mult év vé«én mi jus 28 junius 

6. kőzött állapították meg. Viléz dr. Imecs György 

főispán azonban felhívta az ipartestület figyel-

mét arra a körülményre, hogy az eucharisztikus 

kongresszusra való tekintettel elönyösebb volna, 

ha a vásárt junius 4. és 14. között állapítanák 

meg. Az elöljáróság elhatározta, hogy az uj dá-

tumról tárgyal a vásárbizottsággal. 

Elhatározta az elöljáróság, hogy ar ipartestület 
közgyűlését február 13.ra, határozatképtelenség 
cselén pedig 20-ra hivja össze. 

Dr. Gyuris István titkár terjesztette elő ez-

után az iDartestület 1938. évi 

költségvetését. 
* 

Á költségelőirányzat bevétele ebben az évben 

44.660 pengő, ezzel szemben 44.619 pengő kiadást 

irányoztak elő. A költségvetést, az elöljáróság 

többek hozzászólása után, elfogadta. 

Dr. Gyuris István titkár felhívta az iparosok 

fi gyemét, blogy 

a kereseti és jövedelmi adókat ja-
nuár l-ig lehet felmondani. 

Erről a kérdésről január lő.án délelőtt 10 órakor 
Török József, a kamara adóügyi előadója előadást 
tart az ipartestületben. 

Az Indítványokat tárgyalták ezután Palkovits 

Károly azt índiványozta, kérje az ipartestület az 

Országos Társadalombiztosító Intézettől, hogy 

képességvizsgáló intézetet állítson 
fel Szegeden. 

Az intézetben az ipari pályára lépőket vizsgálnák 

meg, hogy alkalmnsak-c a kiválasztott pályára. 

Schmicdl József felszólalásában a képességvizs-

gáié intézet felállításának előnyére mutatott 

rá. Vörös József bejelentette, hogy hasonló A.n» 

ditványt terjeszteti bc az OTI-válaszmányához a 

mult év végén és értesítették, hogy a javaslatát 

púnolólag terjesztették a központhoz. 

Az elöljáróság ezekután magáévá tette Palko-

vits Károly indítványát is. 

Vörös József két indítványt terjesztett elő. 

Első indítványában saináMtal állapítja meg,h<>gy \ 

nz önállósítás! alapból eddig egyet-
len iparos sem részesüli, 

holott már kőzet félmillió pengőt kihelyeztek. 
Azt javasota, hogy az iparestület feliratilag kérje 
a kormányt, iparosokat is támogassanak az őn-
állósitdsi alapból. 

Másik indítványa arról szólt, hogy a LAB-kőL 

csönből kisiparosokat is részesítsenek. Java-

solta, írjon fel az ipartestület az iparügyi minisz-

terhez, hogy a hosszú lejáratú és olcsó kamato-

zású LAB-kölcsönakciót a kisiparosokra is ter-

jesszék ki. 

Az elöljáróság mindkét Indítványt elfogadta. 

A Szegedi Kereskedelmi Alkalmazottak Egye-

sülete megkereste az ipartestületet, hogy foglal-

jon állást a vásároknak hétköznapra való áthe-

lyezése kérdésében. Többek felszólalása után az 

elöljáróság elhatározta, hogy a kérdésben kikéri 

az érdekelt iparosszakosztályok véleményét és az-

után hozza meg döntését 

A c é l á r u k 
ipari cs háztartási kések elsőrendű minőségben 

jótállás mellett 
Barna György 

vaskereskedőnél, Károlyi-ucca 4. 

»01csó vasúti szénnel" 
szélhámoskodott 

2 hónapra iléllék 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ti-
zenhétrendbeli csalás és egy rendbeli lopás mi-
att került dr. P a u e r Loránd járásbiró elé 
hétfőn délelőtt S ü v e g h Dezső napszámos. A 
rendőrség a napokban fogta el, mert úgyneve-
zett olcsó vasúti szénnel szélhámoskodott a 
városban. Zsákoló munkás volt és a vasúti 
szénszállításnál dolgozott. Itt jutott eszébe, 
hogy a drága szén miatt jó üzletet lehetne 
csinálni azzal, ha olcsó szenet kínálna megvé-
telre. Többeket felkeresett és elmondotta, hogy! 
olcsó szenet tudna szerezni a vasúttól. Majd 
mindenkinek tetszett az olcsó szén és kisebb-
nagyobb foglalókat adtak át Süveghnek, aki-
nek eszeágában sem volt szállítani a szenet, 
annál kevésbé, mert nem is állott módjában, 
A lopást is a szénnel kapcsolatban követte el. 
Az egyik fuvarossal, akinél kifizetett szénbár-
cák voltak kiváltásra, együtt iddogált, közbeni 
a fuvaros zsebéből kicsúszott az egyik utal-
vány, azt ellopta. A járásbíróságon Süvegh' 
beismerte a lopások elkövetését és azzal vé-
dekezett, hogy keveset keresett, azért szánta 
rá magát a csalásokra. Az igy szerzett pénzért 
a kocsmákat járta és a pénzt élelemre és italra 
költötte. 

A biróság kihallgatta a károsultakat, akik 
elmondották, hogy Süvegh azt adta elő, hogyt 
legális uton tud szerezni olcsóbb szenet és 
ók csakis igy mentek bele a vételbe, majd 
négy öt pengős előlegeket adtak át, amikkel 
azután eltűnt. 

A járásbíróság Süvegh Dezsőt bűnösnek 
mondotta ki és két hónapi fogházra Ítélte. Az 
itélct jogerős. 

I SZEGEDIK BUDAPESTEN A 

METROPOLE-
B A N T A L Á L K O Z N A K . 

R A K Ó C Z I - U T 5 8. 

Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője, 

gyönyörű télikertje a főváros látványossága. 

Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió 

árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz-

tánc: Vírány swing-orchestra. 


