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fl szegedi munkások 
50 százalékos utazási 
kedvezményt kérnek, 

hogy elfoglalhassák a vidéki 
munkahelyeket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette 
• Délmagyarország, hogy a Hatósági Munkaközve-
títő Hivatal felhivAst intézett a nagyobb munkás-
létszámmal dolgozó üzemekhez, hogy alkalmazot-
taikat a munkaközvetítő utján vegyék fel. A Ha-
tósági Munkaközvetítőhöz most sorra érkeznek az 
igénylések, ugy, hogy már ls sok munkást sike-
rült elhelyezni. A következő hetekben megindul-
nak a fűrésztelepek és igy nagyobb számú munka-
közvetítésre lehet számítani. 

Szép számmal érkeznek Igénylések a környék-
beli városokból és községekből is. A szegedi mun-
kaközvetítőhöz 115 város Os község, valamint 30 
ipartestület tartozik. A hivatal ezekhez a ható-
ságokhoz és testületekhez körleveleket küldött, 
amelyekben felkérték a város é3 község munka-
adóit, hogy munkásszükséglettlket a szegedi mun-
kaközvetítő utján szerezzék be. A vidékre való 
munkaközvetítéseknek azonban van egy nagy aka-
dálya. A munkás, aki esetleg már hosszabb Idő 
óta állás nélkül van, legtöbbször annyi pénztel 
nem rendelkezik, amennyi a: útiköltségre kellene 
és igy nem tudják elfogadni a vidéki munka-
helyeket. A mult évben 650 ilyn eset fordult e'ö, 
amikor a munkás útiköltség hiányában kénytelen 
volt itthon maradni. 

Régebben 50 százalékos utazási kedvezményt 
kaptak a Hatósági Munkaközvetítő révén vidéken 
elhelyezkedő munkások. A kubikusoknál ma is 
megvaii ez a kedvezmény, ha négyen utaznak egy-
szerre. A szegedi ipari munkások egy csoportja 
kedden délelőtt küldöttség utján fel akarta keresni 
a Szegeden tartózkodó Bornemisza Géza iparügyi 
minisztert, hogy kérjék az utazási kedvezmény 
visszaállítását. A miniszter szegedi programja 
azonban annyira zsúfolt volt, hogy ujabb kül-
döttséget beállítani nem tudtak. A mindenképen 
méltányos kérelmet most valamelyik szegedi érdek-
szervezethez juttatj|ák el és azt kérik fel beadvá-
nyuk továbbítására. 
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Kerékpárokat szerzett, 
hamis 

okiratokat készített, 
a bíróság elölt elmeállapotá-

nak megvizsgálását kérte 

(A Délmagyarország munkatársitól.) X 
szegedi törvényszék Molnár .tanácsa szerdán 
vonta felelősségre Chillcö Antal szegedi vil-
lanyszorelő-niüszeróez okirathamisitási és csa-
lási bünügyét. A fiatal villanyszerelő hétszer 
volt büntetve különböző bűncselekmények 
miatt, do ugy látszik a sok büntetés som 
használt, mert a mult év őszén ismét a bűn-
cselekmények sorozatát követte el. Gábor 
György kiszombori gazdálkodótól kicsalt egy 
kerékpárt, majd a kcrékpárigazolványt megha-
misította a saját nevére, azonkívül olyan ok-
iratot is készített, amelv szerint a gépet, Gá-
bor tartozása fejében neki átengedte, becsapta 
ugyancsak egy kerékpárral kapcsolatban Zu-
gán István makói műszerészt és itt is hamis 
okiratokat készített, ezenkívül C2V másik ma-
kói embertől órát csalt ki azzal, hogv majd 
megjavítja. A kiesa.lt tárgyakat eladogatta, a 
pénzt pedig elköltötte. 

A szerdai főtárgyaláson Ch'lkö beismerte 
A terhére rótt cselekményeket, kijelentette 
azonban, hogv ó nem IrJitb normális és erre 
való tekintettel kérte elmeállapotának meg-
vizsgálását. Azzal érvelt, hogv tulajdonképp 
nem volt szüksége a bűncselekmények elköve-
tésére, mert szépen keresett és ha mégis elkö-
vette ezoket, akkor okvetlenül elmebeteg. A 
bíróság nem rendelte el elmeállapotának meg-

viísgálúeát, hanoin bűnösnek mondotta ki a ítélet ellen az elitólt műszerész fellebbezést 
vadbeli cselekményekben és ezekért öeszbün- jelentett be és különösen azt sérelmezte, hogy 
teteskepen egycs'tendei börtönre Ítélte. Az I a biróság nem vizsgáltatta meg elmeállapotát. 

Férfi kalapujdonságok 
Férfi ingekből, pyjtmíSkl.ól és nyakkendőkből nagy választék. 

Fonák TeslMná! 
Csekonlcs-u. 6. szecfienyi ter 17. 

Ka'4*z-tag. UNIÓ-'A R. 

— A niugúiialkalninzotti rendelet ellenőrzése. 
Március elsején lépett éleibe az ipar- és ke-
reskedelemügyi miniszternek a magánalkal-
mazottak leghosszabb munkaidejét, legkisebb 
fizetését és évenkénti fizetéses szabadságát sza-
bályozó rcndeleL A rendelet intézkedése na-
gyobb zökkenők nélkül mentek át a gyakorlati 
életbe. legközelebb megalakulnak minden tör-
vényhatóság területén a rendelet ellenőrzését 
végző paritásos bizottságok cs megjelenik a 
miniszteri biztosok kinevezése is. A biztosok 
fel lesznek jogosítva az egves üzemekben hely-
színi vizsgalátok megcjlésérc. A bizottságok és 
a miniszteri biztosok lesznek hivatva arra is, 
hogy egységet vigyenek bele a magánalkalma-
zottak szolgálati viszonyainak azon részeibe 
is. melyekről a rendelet nem inlézkedik impe-
rattv formában, de kívánatosnak jelez. Ilven 
kívánalom az is, hogy a magántisztviselők 
munkaideje osztatlanul állapíttassák meg. Most 
van előkészület alatt a. nvilt árusitási üzletek 
ügyét szabálvozó rendelet, amely a magántiszt-
viselők mintájára a kereskedősegédek munka-
idejét ís rendezni fogja. 

— Angol tudó* előadása Szegeden- 'X gróf 
Bethlen István elnöklete alatt álló Socieíy of 
the Hungárián Quarterly április 1-én megala-
kítja szegedi Magyar-Angol Csoportját. A cso-
port elnöke S u r á n v i-Ün g c. r Tivadar 
egyetemi tanár lesz, a csoport tagjaként való 
részvételre mintegy 30 szegedi Személyiség ka-
pott egyelőre meghívást. Az alakutó ülés elő-
reláthatólag április 1-én délután lesz az egye-
tem aulájában és erre az alkalomra Angliából 
Szegedre érkezik az oxfordi Corpus Chrisli 
College elnöke. Sir Richárd Winn L i v i n g -
s t o n e . a kiváló klasszika-filológus és huma-
nista. Livingstone az angol közoktatásügy és 
közélelkapesolatairól előadást fog tartani a 
szegedi csoport ülésen, melvnek alkalmából a 
Sorielv of the Hungárián Quarteilv estebédet 
ad a Hungária-szállóban. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát' kaphatnak 
a Halósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: t kovács, 
2 lakatos. I órás, 2 vasesztergályos, 2 fatsztergá-
lyos, 1 kádár, 4 bognár, 1 szntller, 1 kefekötö. 2 
kosárfonó, 2 cvikkoló cipész, 1 rubakereskedfíse-
gód, 1 pipucsos, 2 biztosítási üzletszerző, 2 ki-
futó, 1 nőtlen, gazdasági mindenes, 1 fiatal szoba-
inas. Nők: t cipőtiiző )ő. 1 varrónő, 2 hölgyfodrász-
uő vidéken. 2 kifulöleány, 3 szőnyegszövőnő. Hadi-
gondozottak réséére fenntartott munkahelyek: 1 
molnár, 5 téglugvári és fürésztelepi napszámos. 3 
késgyári munkáslánv. 4 koppnszlónő. Foglalkozást 
keresnek: 1 kö.jyvelőnő, 3 gép- és gyorsirónŐ, 3 
kiszolgálónő. 2 ápolónő, t kereskedősegéd. 

•— Stnuffer dobozos Roebrfortot kérjen! 

— Tűz Alevőp. Stzerdán délben nagv riadalmat 
keltett Algvön az a tűz. amely S z a b ó Mihály 
gazdálkodó Horthv Miklós-un-il hátónak ud-
varán támadt. Az udvaron felhalmozott szal-
ui ak a zál edítig még meg nem állapított okok 
miatt, k'gvulladt és téliesen leégett. \ sznl-
makazaltól tüzet fogott több kukoriraszál-

ka P ís és az is leégett. A községi tűzoltóság 
minden igyekezete arra irányult, hogv n tűz 
továbteriedését megakadályozza. Egyórai 
megfeszített munka után ez sikerült ls. a köz-
vetlenül veszélyeztetett környéket sikerült 
megmenteni. 

— Megérkeztek RIÍJU Ignátz céghez a legújabb 
tavaszi női és férfi ruhák és felöltök. Kelemet U. 5. 

— Az asszony kötelessége törődni azzal, bogy 
bél működése rendijén legyen, amit pedig ugy 
érhet el. ha reggelenként éhgyomorra egv fél-
pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet 
iszik, amely enyhén és kellemesen, pontosan 
és biztosan szabályozza az anyagcsere folya-
matát. Kérdezze meg orvosát. 

Reformátusok szcrotetvcndcgségc. Műsoros 
szcretetvendégségcl rendez 20-án, vasárrtap 
délután 6 órai kezdettel a Tisza-szálló nagyter-
mében a szegedi Lorántfy Zsuzsanna Egyesü-
let. Megnyitót mond B a k ó Lászlóné. az egye-
sület ügyvezető elnöknője, A n t o s Hona zon-
gorakisérete mellett énekel B a r t ó k Margit, 
verseiből felolvas Á p r i 1 v Lajos, a Kisfaludy -
Társaság tagia. Bach- és Liszt-számokat ad elő 
Ba r a n y 1 Lilly zongoraművésznő, ünnepi be-
szédet tárt S z a b ó Tmrc esperes. 

— Rendőri hirek. K r a u s z Ferenc magántiszt-
viselő feleségét az elinnlt éjszaka a meitök * 
kórházba szállították, inert az altatóból a kelleté-
nél többet veit be. Állapota nem súlyos. — Bu-
g y i Tamás makói cipeszmester kedden délután 
itta sin turtott hazafelé kerékpárján, miközben a 
közúti hidon gépiről leesett és súlyosan megsé-
rült. A kórházban ápolják. — F a r k a s János 20 
esztendős röszkei legényt az elmúlt éjszaka az ot-
tani korsmában ismeretlen tettesek összeszurkál-
ták. A kórházban ápolják. 

Kávépörkölés naponta réggel 7—9-ig Kocsisnál. 

# ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomáuy-
'gyetem Barátainak Egyesülete csütörtökön dél-

után 6 órakor 'az egyelem aulájában ' (Dugonics-
tér 13.. II. em ) szabadegyetemi előadást tart. Elő-
ad S i k l ó s Albert, a Zeneművészeti Főiskola ta-
nára „A harangjáték" cimmel (zongorabemuta-
tókkal). Belépés díjtalan, 

— Halálozás. Mélységes gyásszal jelentjük", 
szeretett jó férjem, édes Atyánk és Apósunk, AVci.a 
Dávid f. hú 16-áll 83 éves korában történt elhuny-
tát. Gyászolják: felesége, gyermekei; Erzsébet 
férjével, dr. Szigeti Sándorral, Imre és neje, szül. 
b. Nagy Viola, László és neje, szül. Révész Rózsi. 
Yéglisztességc pénteken. 

A SZEGEDI PIAC ARAf. A szerdai heti-
piacra felhajtottuk 32 borjut, 88 hizott sertést, .-6) £ 
sovány sertést, 5 juhot, 13 bárányt, 3 tehenet él 
1 kecskét. Az arak a következöképon alakultak: 
Jószág. Borjú 76—105, hizott sertés 89—96, juh 63 
—Cl, bárány 68—70, éves sovány sertés darabja 
55—75, féléves darabja 35—15, választási ma-
lac párja 28—33 P. Hus. Marhahús I. rendű 1.60-. 
Í M H. rendű 1.50—1.70, III. rendű 120— 
1 60. borjúcomb 2.40-2.80, eleje 1.60-2.60, pörkölt-
nek 1,60—1.80. sertéskaraj 1.80—2.00, comb l . M -
180, oldalas 140—1.50, zstrszalonna 1.50-160, 
háj 1.60—1.70, zsir 1.60-1.80. Baromfi: csirke bár-
ja 2.50—5.00, kilója 125—1.10. tyúk párja 340—. 
6.00, kilója 1—1.15, sovány kacsa párja 4.00 — 
6.00, hizott kilója 1.20—1.30, sovánvlud párja 9 -
14, hizott Ind kilója 1 20—1.40, tojás ki-
lója 90—1.25. Gyümölcs. Alma nemes fajta kilója 
1.00—1.80 pengő, közönséges 60—1.00, u] 
dió 70—90, citrom darabja 6—10 fillér, narancs 70 
—1.10. Zöldség. Burgonva 'nyári rózsa 7—9, őszi 
rózsa 6—8. Ella 5—7, Gülbaba 7—9, oltott 6—8, 
takarmány iák való 4—5, vöröshagyma kilója 12—< 
20, fokhagyma kilója 6—11. petrezselyem kilóit 
10—80 fillér, sárgarépa 10—20. zeller darabja 4—< 
14. kelkáposzta 16—30, téli karaláb 20—30. torm.1 
30-50, spenót 11—30. sóska 1.20—1.60, fűzére* 
paprika 1—2.00. 
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