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Kiáltás a mélységből 
(A Dálmagyarország munkatdrs&ól.) Megrendítő 

tartalmú levelet irt a Dtílmaggarorszdg szerkesztő-

seiének egy munkanélküli hatgyermekes, beteg sze-

gedi munkás. A levelet, amely kétségbeesett segély-

kiáltás, itt közöljük teije3 terjedelmében, bizva 

benne, hogy a város társadalma fölfigyel rá és 

régit a szerencsétlen sorsú családon. 

— Egij sokat szenvedett hatgyermekes 

családapa tárja ön előtt ki fájó lelkének 

minden szenvedérét — mondja a levél, öt-

ven éves, római katolikus vallású gépészko-

i ács vagyok, hosszú idő óta munkanélküli, 

most már csak emberi roncs, mert a szen-
r-dések ős a nélkülözés teljesen tönkre tel-

t 'k. Legu'.óbb tüdő- és mellhártyagyulladás-

ban feküdtem, amit kezelőorvosom, dr. Mo-

nda Béla tiszti orvos bizonyít. Az orvos ne-

nyedlk hot a kezel, most már fenn Járok, 

igen dm, de kosztot, ennivalót nem paran-

csolhat olt sehonnan. Alig van jártányi erőm, 

i-tböl Is lehetne, amikor ráncs mit ennem. 

Nem csak nekem nines, de a családomnak 

i m. Gyermekeim közül kettő tanonc. Ezek 

hoznak haza hetenkint 5 pengő SO fillért, 

de ez a pénz ekkora családnak még kenyérre 

is kevés. Arcukról csak ugy sir le a tüdő-

i"sz veszedelme. Most pedig még az éhezés-

nél is rosszabb sors kerülaet bennünket, a 

kilakoltaids veszedelme. 

— Amíg betegen feküdtem, a feleségem 

s-m dolgozhat olt, igy bizony elmaradtunk 

a lakbérrel. Háziasszonyunk felmon-

dóit és közötte velünk, hogy tizenötödikén, 

c p-n Nagypénteken el kell hagynunk a la-

I. :sf. Mennénk Is, de nem iudfuk hová. A fp-

l ségem már két hete járja a várost, de 

n m Irap lakást sehol sem. Vagy nagyon so-

kat kórnak érle, vagy pedig már messzitől 

Uiubd'ja rá a háziasszony, hogy családos la-

kóra niitcsen szüksége. A népjóléti hivatal-

tól kaptam legutóbb kilenc pengő segélyt 

ennlva'óra, de ezt a pénzt sem merem el-

költeni, me-t hátha kapok valahol mégis la-

kást, vagy valami fdskamrát, amelyben meg-

húzódhatunk ós akkor előre kell kifizetni 

az első lakbórrészletet. Most reszketve hu-

zödunk meg hideg szobánkban és tehetetle-

nül rá unk, mikor nyitja ránk a háziasszony 

iz ajtót... Sokszor kérdezem magamtól, 

hogy érdcmcs-e igy élni, családot alapítani. 

Ennek a nyolc szegény léleknek talán jobb 

l-nne, ha egy éjjel pontot tennék mindén 

s- nveá Asre... Levelemet azért irtam meg, 

m-it Irtózva gondolok arra, hogy igy, ebben 

az állapotban köszönt ránk a legmagaszto-

sabb ünnep, amikor talán már lakásunk sem 

írsz... Tisztelettel Kd'a Mihály. Gyöngytijuk-

ucca 24. szám. 

Kása Mihály munkanélküli gépészkovécs sutyos 

helyzetére fölhívjuk a népjóléti ügyosztály figyeli-

mét Ls. 

PÁRISI HAGY ÁRUHOZ RT. 
IZaOSD. CHKONICS éa K IM UCCA SAROK 

Élelmiszerek 
Mazsola 10 dkg 11 fill. 
Vanília í rud 10 fill-
10 dkg trappista sajt 18 till 
10 dkg juh turó 22 fill. 
Citrom 3 drb 24 fill. 
Sillöpor, v. vinilin 3 levél 21 fill. 
Szögletes lortn ostyulnp 3 drb 24 fill. 
t tubus szardella paszta 17 fill. 
1 doboz 6 drb ömlesztett sajt 57 fill. 
bél kg Figaro blokk sajt 58 fill. 
1 üveg cra 10 dkg mustár (üvegbetét —20) 

58 fill. 
I doboz fgvnvolrados spanyol szardínia 58 fill 
I doboz, egynvolendos portugál sz irdiniq ül fill 
1 doboz egyhalodos spanyol szardínia 68 fill. 
2 rlnhoz egytizedei norvég szardínia 78 fill 
1 üveg 3 dccis oroszhal (üvcgbvlét —.10) 78 fill 
1 doboz egyötödös portugál szardtnia 81 fill 
t doboz egyhatodos pisztráng v8 fill 
2 doboz szardella gyürü 08 iill 
t nagv 1 Alita ccá 33 dkg csokoládé (1 kg 

P 2.91) - 98 Ml 
I íagy UbU la szakácsgvurma lunk-

m.isvn :i3 dkg-os Cl Kg 1> 2 0t) 08 fül. 

A Tröszt elutasította 
Makó felszólítását, 

nem tart szükségesnek semmiféle moderni-
zálást - A makói képviselőtestület közgyű-
lése szakértő kirendelését kéri a minisztertől 
í (A Délmagyarország makói tudósítójától.) Makó 

képviselőtestülete hétfőn délután tartotta dr. N'i-

kelszky Jenő polgármester cinökléséval áprilisai 

közgyűlését. Az interpellációk után a polgármes-

ter a közgyűlés nevében elismerést nyilvánított 

a számvevőség tagjainak. Vári Lajos számvevőségi 

főtanácsos megköszönve az, elismerést, Ígérte, 

hogy ugyanazzal a városszerelcttcl dolgozik to-

vább. 

A makói villamostelep koncessziójának közeli le-

jártával kapcsolatosan a polgármester felhívta a 

villanytelepet, hogy áramfejlesztő gépelit 50 po-

riodusu áram termelésére alakittassa át, miután 

Szegedről is ilyen áramot szolgáltat a távvezeték 

utján. Ugyanakkor kérdést intézett a polgármester 

a Tröszthöz, milyen modernizálásokat kivdn végre-

hajtani a koncesszió lejárta előtt? Mindkét kér-

désre elutasító választ kapott a város. A Tröszt 

nem tart szükségesnek semminő modernizálást, a 

telep gépeit sem akarja átalakítani arra való hivat-

kozással, hogy a szegedi távvezeték most már 

rendben és biztosan működik. A képviselőtestület 

a modernizálási és átalakítási követelését változat-

lanul fentartja s az iparügyi minisztertől szakértő 

kirendelését kéri, aki szakszerűen megállapítja a 

város szcrzödc.cs jogain alapuló követelményeket. 

A református egyház a város téglagyárának 

átengedését kérte abból a célból, hogy az egyház 

ravatalozóépülelének építéséhez félmillió téglát 

termelhessen. Hosszas vita után a közgyűlés ki-

mondotta, hogy a félmillió téglát önköltségi áron 

fogja az egyház részére kitermcltetni. 

A hagymaexport kérdésében a polgármester 

bejelentette, hogy a napokban széleskörű bizott-

ság foglalkozik azokkal a tennivalókkal, amelyek 

az export ügyében a termelői érdekeik védelmét 

célozzák. Az idei értékesítésben nagyobb szerep jut 

a termelök szövetkezetének. Dr. Török István ez-

zel kapcsolatosan a makói hagymaterület zárolását 

kívánta. Diós Fcrcnc, dr. Galamb Sándor a te-

rületzárolás nehéz problémája helyett a makói 

hagyma származási bizonyítvánnyal való ellátását, 

márkázását kívánja. Etdélyi Antal az egykézértéke-

sités mellett a keresztény ifjúságnak a hagyma-

értékcsitcsben való térfoglalását sürgette. 

A Makói Takarékpénztárnak a Tcltsch-fatclep 

parcellázására vonatkozó tervezetét, amely 24 ház-

helyet létesít, elfogadták néhány kisebb módosítást-

sal. A Szép-ucca meghosszabbítását célzó ucca-

nyitás érdekében a közgyűlés kimondotta, hogy 

10.000 pengő költséggel e„'y Kálvária-uccui és egy 

Almásy-uccai házat megvásárol. A hadirokkantak 

részérc Kotroczó József indítványára további 

örökbérletek juttatását határozta cl a város, 

majd kimondotta, hogy 10.000 pengő költséggé* 

hozzájárul a Hajnal- és Kazinczy-uccák kikövozé. é-

hez, ha — hosszúlejáratú kölcsönt tud szerezni. 

Az ipartestületek 
székházépítési terhei 

Évi 5000' pengőt kell fizetnie a szegedi ipar-
testületnek. — Hogyan nőtt a makói székház 

00 ezer pengője 210 ezer pengőre 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi ipartestület székházának felépítésével 100 

ezer pengő tartozást vállalt át az ipartestület. 

A székházépítés költsége súlyos teherként ne-

hezedett az ipartestületre és ezért konvertál-

lak a kölcsönt az Országos Lakásépítési Szö-

vetkezetnél. A rövidlejáratú kölcsön konvertá-

lása 20 évre történt 8.6 százalékos kamat 

melleit, amiben benne volt a tőketörlesztés 

is. Ezt a terhet azonban az iparosok nem tud-

ták elviselni és a miniszterhez fordultak. A 

minisztérium akkor magára vállalta a köl-

csön három százalékának törlesztését, de még 

mindig maradt az ipartestületnek 5.6 százalék 

Most a minisztérium további 2.6 százalékot 

vállalt el. ugy, hogy az ipartestületre évi öt-

ezer pengő teher maradt. 

A minisztérium az ország 120 ipartestületénél 

vállalta át a székházépítési terhek egy részét, 

ami azonban az iparügyi tárca költségvetése-

ben mindössze annyi változást jelent, hogy 35 

ezer pengő helyett 50 ezer pengőt iktattak bc 

a költségvetésbe. Olyan összeggel nem szere-

pel egyetlen ipartestület sem az átvállalt szék-

házépítési terhek közölt, m in t a szegedi. Pe-

dig a makói ipartestületnél ínég ennél is «ja-
gyobb a szépházcpilés terhe. A makói ipartes-

tületi székházat 90 ezer pengőért építették, a 

székházon lévő terhek folyton emelkedtek, 

ugy, hogy 1931-ben, amikor a kölesönt a La-

kásépítési Hitelszövetkezetnél konvertálták, 

utár 180 ezer pengőre rúgott az ipartestület 

tartozása, ami azóta 240 ezer pengőre emelke-

dett. A miniszter a makói ipartestület terhének 

3 százalékát vállalta át, cz azonban korántsem 

elég ahhoz, hogy a testület súlyos anyagi 

godjain enyhítsen. 

Miskolc törvényhatósága 
erélyes eljárás! kér 

a kormánytól 
a szélsőséges meg-

mozdulások ellen 
Miskolc, április 11. Miskolc törvényhatósági 

bizottságának kisgvülésc vitéz L u k á c s Béla 
főispán elnökletével hétfőn ülést tartott. A 
kisgyűlés elé vitéz G ö r g e y László felsőházi 
tag az alábbi indítványt terjesztette: 

— A törvényhatósági bizottság kérje fel 3 
kormányt, hogy a szélsőséges és az orszútf 
szempontjából káros megmozdulásokkal szem-
hon erélyes magatartást tanúsítson, a tett ko-
moly intézkedésekért pedig a kormányt biza-
lommal üdvözli és felajánlja teljes támoga-
tását. 

A kisgyűlés az indítványt elfogadta és pár-
toló javaslattal terjeszti fel a törvényhatósá-
gi bizottság keddi közgyűlése elé. 

\c Szent-Györgyi Albert az ösztöudijas tu-

núcs tagja. Budapestről jelentik: A vallás- és 

közoktatásügyi miniszter az országos ösztön-

d í j tanács intézőbizottságának tagjává dr, 

S z e n t - G y ö r g y i Albert egyetemi tanárt 

az ösztöndíj tanácsi tagság tartamára kine-

vezte. 

Ax iúö 

A Meteorológiai Intézet jelenti esl<5 

10 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt 

északi szél, változó felhőzet, a szél-

csendes helyeken crősfbb éjjeli fagy, 

a nappali hőmérséklet Kissé cinciké-

(lik. 


