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Csak 10 százalékkal csökkeni 
szegedi munkanélküliek száma, 
meri visszaesel! az Ipar és a kereskedelem 

forgalma 

A hatósági munkaközveílíőhivafal kimutatása 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' gaz- | mos, 108 a női szakmunkások és tisztviselő 
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dasági élet hullámzására é's a gazdasági hely 
zet alakulására igen jellemző a munkanélkü-
liség állását feltüntető statisztika. Az idei jó-
nak mondható gazdasági esztendőben, valamit 
csökkent a munkanélküliség, de még mindig 
nem olyan arányban, mint azt remélni lehetett. 
A mult hónapban még alig lehetett mezőgazda-
sági napszámost kapni, most már azonban tul 
az aratáson és közel a cséplési munka befeje-
zéséhez, ismét van bőven munkanélküli nan. 
számos. 

A munkaközvetítő hivatalban jelenleg 1593 
munkanélkülit tartanak nyilván. Ebből 749 a 
férfi szakmunkás, 605 a segédmunkás, napszá-

nők száma, 116 női segédmunkás és 15 tanonc. 
Tanoncokban aránylag mindig nagy kereslet 
van, feltűnően nagy a munkanélkül levő férfi 
szakmunkások száma. Amig a mezőgazdaság az 
idén több munkást foglalkoztatott, addig az 
ipar és kereskedelem visszaesett, az üzletek 
forgalma csökkent és ennek következtében sok 
helven csökkentették az alkalmazottak létszá-
mát. 

A mult évben ilyenkor 1782 volt a munka-' 
nélküliek száma Szegeden a Hatósági Munka* 
közvetítő kimutatása szerint. 189-rel több, 
mint az idén. A javulás tehát nincs tiz szá-
zalék. 

I s k o l a i é s Ő s z i bevásárlásokra nincs gondia, mert o é l I Z nélkül 
tetőtóMalpjfl mindennel ellátia a» UMIOI 

Í O O elsőrangú cég — 6 havi kamat- és költségmentes hitel és csak 2 helyen: az irodában fizeti 

Könyvecskét díjmentesen kap az irodától: Klauzál-tér 5. 

Döntő tárgyalások 
Prágában, Londonban és Párisban 

a cseh kérdés ügyében 
A magyar párt határozott állásfoglalása 

A J A N I K - V E N D E G L ő 
(SZENT ISTVAN-TÉR) értesíti a n. é. közöosé-
get, bogy az ujjáglakitott hűvös, fás HBrltlClVI 
fedett szalettlval MEGNYÍLT. Minden csütörtök 
és szombaton a híres marosvásárhelyi módra 
készült flekken és vnrsahétes. Más napokon is 
kitűnő választékos vacsorák. Elsőrendű *»jbo-
rok A tízféle kávéfajtáből főzött feketénk fo-
galom Asztalrendelés 16-19 telefonon. Kerthelyi-
eég bejárat az Imrc-uccai oldalon. Szíves pártfo-
gást kér marosvásárhelyi BARABÁS SANDOlt 
vendéglős. 

n minisztertanács 
letárgyalta és elfogadta 
a sajtókamarai rendeletet 

Budapest, augusztus 26 Á kormány tagjai 
vitéz Ke r e s zt cs-F i s c h e r Ferenc, a mi-
niszterelnök helyettesítésével megbízott bel-
ügyminiszter elnökletével pénteken délelőtt 
fél 10 órakor minisztertanácsot tartottak. A mi-
nisztertanács először folyó adminisztratív 
ügyeket tárgyalt, majd Mikecz ödön igaz-
ságücytr.iniszter ismertette a sajtókamara fel-
állítása tárgyában, valamint a kamara megala-
kítására vonatkozólag kiadandó kormánvrende-
Ict végleges szövegét, amelyet a miniszterta-
nács elfogadott. y 

Ezután Z s i n d e l y Ferenc államtitkár Is-
mertette a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
részéről a színművészeti és filmművészeti ka-
mara rendeletének, valamint a kamara meg-
alakításáról szóló rendeletnek tervezetét, ame-
lyet a minisztertanács szintén elfogadott. A 
minisztertanács negyed 3-kor ért véget. 

Gróf Széchenyi György 
meghalt 

Szerencs, augusztus 26. Gróf S z é c h e n y i 
György országgyűlési képviselő, a monoki hit-
hizománv ura. pénteken délelőtt 11 órakor 45 
éves koiában hosszabb betegség után meghalt. 

Széchenyi Gvörgv gróf a szociális irányú ak-
tív katolikus r«'litika harcosa volt, aki a ..Ko-
runk Szava" folyóiratot alapította és szerkesz-
tette. Széchenyi Aladár gróf volt apja, akitől a 
tizezerholdas monoki hitbizományi örökölte. 

SzivbaMian szenvedeti, ami korai halálát 
okozta Egyik legmunkásabb és legharcosabb 
képviselője volt az aktiv katolikus mozgalom-
nak, amelv szemben áll minden szélsőséggel és 
a megértés, a meggyőzés európai, müveit hang-
ján igyekezett meggyőződését érvényre jut-
tatni 

A háborúban szerezte szívbaját. Különösen 
nz utolsó esztendő nagy politikai küzdelmei 
viselték meg beteg szivét, állapota rohamosan 
rosszabbodott, ugv, hogy juliusban orvosi ta-
nácsra vissza kellett vonulnia minden köz-
életi tevékenységtől. Azóta monoki kastélyá-
ban élt. 

A fiatal képviselő mélv meggyőződésből és 
vallásos k itolifcus szellemtől áthatott beszédei 
feltűnést keltetlek a parlamentben. Széchenyi 
körülbelül egv évvel ezelőtt ellentétbe került a 
Keresztény Pártnak szélső csoportjával- Szé-
chenyi György az alkotmányosság védelmében 
rendkívül heves harcot folytatott a mozgalom 
és vezetni ellen Az ellentélek Széchenyi és 
a párt fővárosi képviselőinek csoportia között 
annyira mélyültek, hogy félévvel ezelőtt levél-
ben bejelentette, hogy kilép a pártiról. Ettől az 
időtől kezdve mint pártonkívüli képviselő 
folytatott sokoldalú működést, csaknem min-
den javaslatnál felszólalt és tiltakozott az ide-
gen eszmeáramlatok jmnortia ellen. Közismert 
volt németellenes politikai beállítottsága is-

Utolsó parlamenti szereplése az úgynevezett 
ísidójavaslat tárgyalásának idejére esik. Til-
takozott a invaslat ellen és azt keresztény szem-
pontból elfogadhatatlannak minősítette! Min-
den diktaturás gondolattól való idegenkedés 
miatt ar utolsó hónapok során rendkívül sok 
támadásban volt része szélsőjobboldali rész-
ről. 

Juliushan hazautazott birtokára Állapota 
valamit javult, mig most szívbaja legyőzte erő-
sen icénvlie vett szervezetét. 

London, augusztus 26. A eseh kérdésben az 
angol közvélemény fordulatot vár. A lapok azt 
jelentették, hogy a késő éjszakai órákban ér-
kezett prágai hirek szerint a cseh kormány uj 
alapokra kívánja fektetni az eddigi tárgyalá-
sokat és hajlandó teljesíteni a szudétanémet 
párt követeléseinek főrészét. 

Prágában, Londonban és Párisban 
döntő tanácskozások folynak. 

A prágai kormánv uj terve — állit ja a Ti-
mes -—, az eddiginél nagyobb keretek között 
felállítandó önkormányzati területeket java-
sol és hozzájárul ahhoz, hogv ezekben az au-
tonóm közigazgatási kerületekben az egyes 
uralkodó népcsoportok lássák el a közigazga-
tást. 

A Dajly Express azt jelenti, hogy a prágai 
kormány Henlein nyolc karlsbadi követelése 
közül négyet magáévá tett. Prágában — iria a 
lap — az éjszakai órákban optimizmus uralko-
dott, kormánykörökben remélik, hogy nz uj 
terv megvalósításának nem lesznek elhárítha-
tatlan akadályai. 

n n i t c l m o n l o r d tárgyalásol 

Prága, augusztus 2fi. Lord R u n c i m a n 
pénteken délelőtt fogadta a szudétanémet párt 
küldöttséget, amelv részletesen tájékoztatta a 

Az idö 
A Szegedi Meteorologiai Obszerva-

tórium jelenti: Szegeden a hőmérő 
legmagasabb állása 24.3, a legalaco-
nvabb 13-3 C. A barómeter adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reg' 
gel 109. délben 78 százalék. A szé| irá-
nva délkeleti, erőssége 1—3. A lehullott 
csapadék mennyisége M mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 
10 órakor. I d ő j ó s l a t : Gyenge lég-
áramlás. változó felhőzet, helyenként 
eső. inkább csak az ország nyugati és 

északi részein, a hőmérséklet keleten is 
emelkedik. 

szudétanémet munkavállalók" és tisztviselők 
gazdasági helyzetéről. A tanácskozásokat a 
jövő hét folyamán folytatják. 

T e l l e s ö n h o r m ó n y z a t o f h i t t é t e l 

o m a g y a r p á r l 

Prága, augusztus 26. Az Egyesült Magyar 
Párt most hozta nyilvánosságra álláspontját a 
cseh kormány önkormányzati javaslatával 
szemben. A magyar válasz a következőket 
mondja: 

— Pártunk mindig hiven és következeteseit 
szögezte le azt az álláspontját, hogy a Cseh-
szlovákiában élő magyarságot akarata ellené-
re és megkérdezése nélkül szakították le a bé-
keszerződések a magyar nemzet lestérői és be-
kebeleztek a csehszlovák államba. Ebből kő* 
vetkezőleg a nemzeti önrendelkezés elvi állás-
pontján állunk. A nemzeti eszme követeli, hogy 
Szlovákia cs Kárpátalja területén a nemzeti 
önkormányzat érvényesüljön cs hogy a szlo* 
vákiai és kárpátaljai nemzetek teljesen és tö-
kéletesen ugyanazt a jogi és tényleges egyen-
joguságot élvezzék, mint az állam többi ncm* 
zetei. 

— Rátran valliuk tehát mi magyarok, hogy 
becsületes szabad nemzeti életet akarunk élni. 
A nemzeti önkormányzatok rendszerének kö-
vetkezetes megvalósításához az állam belső 
konstrukciójának megfelelő átépítése válik' 
szükségessé. 

Az ember tragédiája 
Újvidéken 

Újvidék, augusztus 26 J a n o v i c s Jenót az 
Újvidéken székelő Duna-Bánsági Szerb Nem* 
zeti Szinház igazgatója felkérte, hogy Belgrá-
don kivül Újvidéken is rendezze Az ember tra-
gédiája előadását- Janovics az ajánlatot elfo-
gadta, részletes költségvetést dolgozott ki és 
azt a színház vezetősége elé terjesztette A szin* 
ház vezetősége bizik abban, hogv Janovirs 
ajánlata alapján a Tragédia megrendezhető 
lesz. Ugv tervezik, hogv a jövő év tavaszán 
mutatnák bc Az ember tragédiáját Újvidéken. 


