Isten veletek cimborák! IlegdrdgflU a has. a szalonna ís a zsír
Ma este elbúcsúznak
a jogászok
Szeged'lói s e búcsúval
kapcsolatban
megmlékezni kívánunk
a jogikar
elviteléről
olyan
szempontból,
amely a hivatalos
tárgyalások során bizonyára
szóba nem
került.
Nem is tudják
még a szegedi
lányos
anyák,
hogy a jogikar
elvesztésével
milyen nagy gond szakadt rájuk: a megszűnt
karral együtt eltűnnek a jogászok is Szeged
társadalmi
életéből. E ténynek
pedig
igen
komoly szerepe lesz a házassági
statisztika
romlásában.
Nem dobogtatják
meg többé hódító tömeges megjelenésükkel
a korzó
szépeinek
szivét, a családi és báli
összejöveteleken
megcsappan
a jótáncosok,
vidámkedélyü
fiúk száma. Mert a jogúsznak,
bármenynyire is elmélyedt
tanulmányaiban,
mindig volt szive időtszakitani,
ha egy kis vidám koccintás,
vagy más hasznos összejövetel tünt fel a
láthatáron.
Ők jelezték Szegeden
a tavasz
beköszöntését: amikor a Stefánia,
vagy az ujszét
egedi liget padjain
megjelentek
az első
„biflázó",
szigorúan
„magoló"
ifjak.
Sokan, a jámbor
nyárspolgárok
közül,
nem
is értették, hogyan lehet nyilvános
parkban komolyan
tanulni.
De ezek az aggályoskodók
nem ismerik a jogászi lelket. A
jogász érdeklődési
köre óriási s talán éppen a száraz tanulmányai
miatt érzi szükségét annak, hogy az élet minden
jelenségét minél közvetlenebbül
érzékelje.
Nincs annál kellemesebb,
mint
amikor
a római jog komor paragrafusai
közé váratlanul
belerikkant
egy rigó, vagy a kereskedelmi és váltójog
tanulása
közben ellehet merengeni kissé a harkály
kopogásának ritmusán
s közben teletüdővel
beszívni az első ibolya
illatát!
'A természet szárnyakat
ad a
tudományszomjas ifjú léleknek,
akinek még arra is
van ideje ilyenkor, hogy egy-egy
pillantást
vessen a szomszédos padon ülő csinos nevelőnöre,
vagy piruló
leánykára,
hiszen
ők is az élet jelenségei közé
tartoznak!
Minden jogász nagy lelki pálságon
megy
keresztül, amikor a tanév vége felé, vizsgák
és szigorlatok
előtt
bekényszerül
a rideg
négy fal közé!
De a jogász nemcsak a természetet, hanem a z embereket is szereti. Gyűlöli
a magányt, a társtalanságot
s ez az oka
annak,
liogy csak ritkán
jár
egyedül,
rendesen
kettős, hármas,
vagy nagyobb
csoportokban• Az életet, az életnek minden
megnyilvánulását
és
mozgalmasságát
kedveli,
kedvvel figyeli a fentebb emiitett
élet jelenségeket. E kutatómunkájuk
során elkerülnek
a kertes kiskocsmák,
romantikus,
szöllővel
befuttatott
kerthelyiségekbe
éppen úgy, mint a fényes kávéház
parkettjeire. S mindenütt
szeretik őket, mert pezsgő
életet, vidámságot,
jókedvet
teremtenek
maguk
körül!
A lányos családoknak
pedig külön
örömet jelentett, többféle okból. A ház leánykája örült, mert szellemes
ifjak
udvarló
serege vette körül, a ház feje vő jelölteket
látott bennük s ezért örült, a ház
asszonya
pedig örült az előbbi kettőért, meg
külön
azért is, hogy a jó vacsora
után
— dühönghetett
künn bár a legádázabb
vihar,
— a derék jogászok „tiszta időt"
teremtettek a tálak
körül.
Jellemző
erre
maga a történelem
is,
amely évszázadok
során egyetlen
gyomorbajos jogászról
sem emlékszik
meg! Természetesen ez csak az egyetemi évekre vonatkozik.
Későbbi
korukban
bizony
nagy
számmal
szenvednek
az előbb emliteti betegségben.
Szeged társadalmi
élete tehát
szürkébb
lesz nélkülük
s valahogy
a fiatalság
egy
darabja
távozik
velük.
Búcsúzunk
hát tőletek kedves fiúk! Emlékezzetek
vissza szeretettel
városunkra,
ahova az életre készülő komoly
munkálatokon kivül, annyi kedves emlék fűz benneteket. Gondolja tok a gyönyörű
Tiszára,
a Marosra, a Stefániára,
a ballagásokra,
a
„táborozásokra",
a Széchenyi-tér
platánjaira s legfőképpen
Szeged magyar
levegőjére, amelyet az Alföld
rónáiról
hozott
és hoz felénk a szél.
Ballagjatok
hét tovább, ha már igy lcelletfi történnie
s mi, — bevalljuk,
szqmorű
szívvel bucsuzunk:
Isten veletek
cimborák'
bodza.

Szegeden már regen a megnövehedefi árak vannak ervún uben
(A Délmagyarország
munkatársától)
Az árkormánybiztosság a napokban újból megállapította a húsfélék, valamint a szalonna és a
zsír legmagasabb árát. Az n j ármegállapítás
egységes elvek alapján történt az egész országf a vonatkozólag, mégis egyes helyeken szükséges volt tekintetbe venni a közvetlen helyi viszonyokat, a fogyasztás mértékét és a lakosság
általános anyagi helyzetét. Ennek alapján azután minden törvényhatóság külön
hozott
olyan intézkedést, amely a hós, a zsír és a szalonna árának megállapításánál legjobban megfelel a helyi viszonyoknak. Az árkormánybiztosság ugyanis nem a fizetendő átat állapította meg, hanem meghatározta azt a
limitet,
amelyen felül nem szabad emelkedni az áraknak• A felsó határon alul azonban szabad
mérlegelés tárgyaként alakulhat a hűsfélék, a
szalonna és a zsír ára.
Szegeden az árkormánybiztosi rendelkezés
életbeléptetése után azonnal megkezdték az érdekelt húsiparosok a tanácskozást s a város
hatósága elé terjesztették azokat az árakat,
amelyek elgondolásuk szerint megfelelnek
a
szegedi viszonyoknak. Ezek az árak alig különböznek az eddig érvényben
volt
áraktól,
ami azt bizonyítja, hogy az árkormánybiztosság által megállapított
legmagasabb
árakqt
már régen fizeti Szeged
fogyasztóközönsége.
A bús, a zsír és a szalonna alakulása ügyében
a polgármester dönt végső fokon, az előzetes
megbeszélések alapján azonban más végleges

árakat állapított meg Rőth Dezső dr. tanács*
nok. Az ú j árakat a polgármester ma jóváhagyja s ezzel a drágulás életbelép.
Az ú j árak alakulásában érdekes körülmény az, hogy a zsír, a szalonna és a háj ára
l fillérrel alitl marad Szegeden az árkormánybiztosság által megállapított
felső
határnál,
tehát a megállapított l i m i t nincs kihasználva.
A z volt ugyanis az igen helyes elgondolás ezzel kapcsolatban, hogy szalonnára
és zsírra
mindenkinek,
még a legszegényebb néprét' gnek is szüksége van s ezért ezeknek ára a legalacsonyabb legyen. A húsról már inkább lelehet mondani, ez m á r lehet drágább s ezérf «
húsáraknál emelték fel úgy az árakat, hogy
azok elérjék a felső határt. Az ú j árak
alakulásánál alapnl a tengeri árát. illetőleg az
élősertés árát vették. A z élősertés kilója 1.44
pengő, ehhez az árhoz idomult azután arányos
mértékben a húsárúknak, a zsírnak és a szalonnának ára. Az ú j árak egyébként a következők: Sertéshús árak: Tarja 2.20, Comb, la*
pocka 2.20, Comb, lapocka (csont nélkül) 2.55,
K a r a j 2.50, dagadó és nyesedék 2.10, oldalas
1.80, első csülök 130. hátsó Csülök 1.50, fej, farok L—, Köröm —.80, tüdő, szív, lép, nyelv L20,
vesevelő, m á j 2.— pengő kilogramonkint Ser.
tés fehérárúk árai: Zsír 2.24, zsírszalonna 2.12,
h á j 2.16, tepertő 2.24. Nagyvágói
áraJX- Félhús 1-95, szalonnás félhús 1.97 pengő kilggramonkint.

il népjóléti ügyosztály intézi Szegeden a népés családvédelem intézményes megszervezését
46 millió pengős alap áll az országos szervezés céljaira — Módosul az ínség*
munka intézménye: beolvasztják a családvédelmi szervezetbe
(A Délmagyarország munkatársától)
A kormány — amint ismeretes — nagyarányú népés családvédelmi szervezet tervét dolgozta ki
s a végrehajtás ügyében már meg is hozták
az illetékes minisztériumok a rendelkezéseket.
Ezek szerint az országos szervezet megalakításáról van szó, amely az eddiginél fokozottabb mértékben fejt ki működést a nép- és családvédelem tekintetében- 'A hatalmas szervezet
működésének céljaira 46 millió pengős alapot
létesített a kormány,
ezt az összeget előirányozták az állami költségvetésbe. Mindeia várost Utasított ezzel kapcsolatban
a minisztérium, högy gondoskodjék az ügyek intézésével
megbízandó helyi szervezet felállítására. Szegeden erre nincs szükség, mert a nép és Családvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket a népjóléti ügyosztály lépteti majd életbe. A védelmi alapból Szeged is megfelelő összeget
kap. A kiutalt védelmi alap
teszi lehetővé,
hogy a nép- és családvédelem keretében gyors
segítségben részesítsék azokat, akik a segítségre legjobban rá vannak szorulva. Elsősorban a keresetnélküli, telje.,en
szegénysorsú
emberek jönnek számításba,
akiknek muoiká.
juk, kereseti lehetőségük és lakásuk nincs. A
nép- és Családvédelmi munkának
Szegeden
igen érdekes eredménye az lesz, hogy ennek keretében megszüntetik az inségműnka
jelenlegi
intézményét.
A miniszter intenciója ugyanis
az, hogy az inségmunkát mai formájában
nem
lehet tovább fenntartani,
mert
antiszociális:
hanem ehelyett olyan megoldást kell találná,
amely nemcsak időleges megsegítést jelent a
szegény népréteg tekintetében, hanem állandó
jellegű munkaalkalmat
és kereseti lehetőséget
biztosít az elhelyezkedni nem tudóknak. Ez a
probléma kitűnően megoldható a nép- és Családvédelmi program keretében, mert az állandó
alap lehetővé teszi az olyanirányú intézkedések életbeléptetését, amelyek állandó munkát
és kenyeret adnak az Ínségeseknek- Az errevonatkozó terveket m á r készítik a népjóléti ügyosztályon. úgy, hogy ha a miniszter utasítása
megérkezik, azonnal megindulhasson a szerve-

zés, az intézményes nép- és családvédelem, valamint az inségműnka beolvasztásának munkája. A kiutalandó összeg még nem ismeretes,
a helyi viszonyoknak és kívánalmaknak megfelelően utalja majd ki a miniszter Szegednek
a családvédelemre és a népvédelemre szükséges alap összegét Az országos szervezés m á r
megindult g majd ha az ország minden részéből befutottak m á r a minisztériumba a szükséges adatok, akkor a kiutalás is megtörténik.
Valószínűleg csak a tavasz folyamán
kerül
erre sor, addig azonban az előkészítő munkálatoknak be kell fejeződniök. Szegeden már teljesen készen állnak a tervek, csak a miniszteri
tudomásulvétel, illetve a szükséges pénz kiutalása hiányzik, hogy teljes erővel megindulhasson a nép- és családvédelem nagyarányú szociális munkája.

Párisi Nagy üruház Rt.
Szeged ÍCsekonics és Hiss-uíca sarok)
HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRU:
Havanna csomagoló papír 5 ív
Kalapcsomagoló fehér papír 20 i»
Allványpapir szines 10 darab
Kék nyomású falvédő 2 darab
v
Papirtálca O-s 30 darab
Csipkés tortapapir 3 darab
Mignon kapszli l-es 120 darab
Barna fedelű beirókönyv 5 darab
Fehér irópapir 15 iv
Fogalmi papír 22 i *
írógép papír 20 iv
Kockás, vagy vonalas papar 12 iy
Szegedi lap 5 darab
Virágos, vagy névnapi lap 10 darab
Szállítólevél könyv
Számla könyv
Jegyzék könyv
Fehér, vagy barna csomagoló papír 4 iv
Szines boríték 50 darab
Levélpapír 10 darab
Papirszőnyeg 100 cm széles 1 méter
Papirszőnyeg leaosható 70 cm széles 1 m
Levélpapír 10 darab borítékkal együtt
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