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f j l e n i é í e f e : a tüzoltófőparancsnok és ans önkéntes mentők között. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Anna]-: 
fSején részletcsen beszámolt a Délmagyar-
prszág arról a mozgalomról, amelyet a mentő-

6Z0Igálatot teljesítő orvostanhallgatók inditot-
jglí és amely néhány napos sztrájk után győ-
zelmükkel ért véget. Az önkéntes mentőknek 
pgyanis a, tüzoltófőparancsnokkal támadt va-
pxai differenciájuk, főképen azt kifogásolták, 
fcogy a tüzoltófőparancsnok fenhatósága alá 
jtaríoznak és a főparancsnok ugy bánik velük, 
mint a tüzoltólegénység tagjaival. Kívánsá-
guk az volt, hogy a város a tiszti főorvosi 
hivatal fenhatósága alá ossza be őket. Ezt a 
Jcivánságukat hosszas tárgyalás után teljesí-
tették is és dr. Oláh József tiszti orvost nevezték 
ki az önkéntes mentők főnökévé. 

t Papp Ferenc tüzoltófőparancsnok most be-
BÖványt intézett a város tanácsához és azt 
térte, hogy a város az önkéntes mentőket, 
akik nem tartoznak már parancsnoksága alá, 
telepítse ki a tűzoltólaktanyából és helyezze 
tl őket a gazdasági udvar egyik kocsislakásá-
ban, a tüzoltólegénységet pedig egyszer és 
mindenkorra mentse fel a mentési szolgálat 
alól, mert különben napirenden lesznek a 
hatásköri súrlódások. 

Dr. Pálfy József tanácsnok, az előljárósági 
ügyosztály előadója foglalkozott ezzel a ké-
nyessé lett kérdéssel. Tárgyalt a tűzoltópa-
rancsnokkal és az önkéntes mentőszolgálatot 

teljesítő orvostanhallgatókkal, akik kijelentet-
ték, hogy minden tekintetben honorálják a 
tüzoltófőparancsnok kívánságait, hajlandók 
teljesen magukra vállülni a mentőszolgálatot 
és készek még a hordágycipelésre is, csakhogy 
függetlenek legyenek a tűzoltóságtól. 

Pálfy tanácsnok javaslatára a tanács elhatá-
rozta, hogy hathónapi próbaidőre ilyen mó-
don oldja meg a kérdést, de hat hónap múlva, 
ha az uj rendszer nem válna be, különösen ha 
a nyári vakáció megbénítaná a mentőszolgá-
latot, ismét a régi rendszert állítja helyre, 
mert különben a tüzoltómentők elvesztik gya-
korlatukat és a nyári vakáció hónapjaiban, 
amikor az orvostanhallgatók eltávoznak a vá-
rosból, mentőszolgálat nélkül maradna a vá-
ros. 

A félesztendős próbaidő alatt a mentőautót 
tüzoltósoffőr, a mentőkocsikat szintén tűzoltó-
kocsis vezeti, de minden egyéb munkát üz or-
vostanhallgatók végeznek el. 

A tanács a tüzoltófőparancsnoknak azt a ké-
rését, hogy az önkéntes mentőket telepítse ki 
a város hatósága a tűzoltólaktanyából, nem 
teljesítette, hanem kimondotta, hogy az ön-
kéntes mentők a tűzoltólaktanya házirend-
jének szempontjából a tüzoltófőparancsnok 
hatáskörébe tartoznak, egyébként azonban tel-
jesen függetlenek tőle. 

Tamássy József epységespérál képviselő figyeljen 
kimondották az összefériieleílensépet 

A FAKSz és a képviselői mandátum. 

, 'Budapest, december 15. A képviselőház ösz-
tzeférhetetlenségi itélőbizottsága ma délután 
ftöntött Ráday Gedeon gróf, Csizmadia And-
rás és Tamássy József országgyűlési képvise-
15k ügyében, akik önmaguk ellen tettek beje-
lentést a FAKSz-nál viselt elnöki, igazgatósági, 
ttletve vezérigazgatói állásuk miatt. A bizott-
ság titkos szavazással elnökké Czettlert, jegy-
zőül pedig Rubinek Istvánt választotta meg. 
Az összeférhetetlenségi bizottság jelentését 
Szily Tamás adta elő. 

A bizottság külön döntött mind a három 
jögyben. Ráday gróf és Csizmadia András 
esetében a bizottság hat szavazattal hat elle-
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nében nem állapította meg az összeférhetet-
lenséget. Tamássy esetében a bizottság 12 
szavazattal egyhangúan kimondotta az ösz-
szef&rhetetlenséget, ugyancsak 12 szavazattal 
kimondta a bizottság azt is, hogy Tamássyt 
az összeférhetetlenségi törvény 21. §-ában meg-
szabott kötelezettség elmulasztása miatt nyil-
vánvaló rosszhiszeműség nem terheli, végül 
az itélőbizottság felhívja ítéletében Tamássyt, 
hogy a bizottság Ítéletének a képviselőházban 
történt bejelentésétől számított 8 napon be-
lül vagy szüntesse meg összeférhetetlenségi 
esetéi, vagy képviselői megbízatásáról mond-
jon le. 

Havi iiss-
é l e í W c e í a v a r o s n f a s a i -

Megdöbbentö aálaiok as uffáalakuM Városi Nyugdíjasok Egye-
sületének közgyűlésén. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Városi Nyugdijasok Egyesülete hosszabb szü-
net után ismét aktivitásba lép. A nyugdijaso-
kat az késztette munkára, tömörülésre, mert 
anyagi helyzetük elképzelhetetlenül rosszab-
bodott és csaknem az egész nyugdíjas tábor 
nyomorban sínylődik. 

Csütörtökön délelőttre hívták össze a nyug-
dijasok tisztújító közgyűlésüket, amelyen 
Polczner Zoltán közgyám számolt be azokról 
a tárgyalásokról, amelyeket a polgármesterrel 
folytatott a nyugdijasok helyzetének javítása 
érdekében. 

— Negyven-ötven azoknak a városi nyug-
dijasoknak száma — mondotta Polczner —, 
akik nyomorúságos havi 10—12 és 74 pengős 
nyugdijakból tengetik életüket.. 

— Szégyeljék magukat a városnál — kiál-

tanak közbe. 
— Paprikáskrumplira sem jut — suttogja 

egy könnybelábadt szemű asszony. 
— A polgármester — folytatta Polczner 

— kijelentette, hogy fogalma sem volt arról, 
hogy ilyen csekély összegeket kap egy csomó 
nyugdíjas. 

A nyugdijasok nagy. izgalommal tárgyalták 

azután, hogy az áprilisban megszavazott 50 
százalékos segélyt még ma sem folyósították 
részükre. 

— Ha kilöknek bennünket az ajtón, beme-
gyünk az ablakon, de addig nem tágítunk, 
amig a nyugdijasok igazságos kérelmét nem 
teljesilik, — jelenti ki nagy tetszés közepette 
Polczner. — A nyugdijasok további három-
havi segély megszavazását kérik. Ezt a kéré-
süket a főispán is támogatja. 

Az izgalom nem akar csillapulni. 
Polczner Zoltán ezután azt mondja, hogy 

kérte a polgármestert, hogy ha mái-
nem ad a város segítséget a nyomor-
gó nyugdíjasoknak, akkor engedje meg, hogy 
legalább könyöradományokat gyűjthessen a 
város kiszolgált, sínylődő cselédeinek. Ez el-
len persze tiltakozott a polgármester, de azl 
megígérte, hogy repülő segélyt juttat azoknak 
a nyugdijasoknak, akiket az egyesület elnök-
sége arra beterjeszt. 

A Városi Nyugdíjasok Egyesülete a követ-
kező tisztikart választotta meg: 

örökös diszelnökök: Dr. Aigner Karoly, dr. 
"j Somogyi Szilveszter, dr. Glaüfelder Gyula, dr. 

Pálfy József, Várhelyi József Vaühora István. 

Tiszteletbeli elnökök: Tóth Gyula, Püliclf 
Gyula. 

Elnök: Polczner Zoltán nyug. városi köa-i 
gyám. 

Alelnökök: Simák Ferenc és Jakabffy La-<; 

jos nyug. városi főmérnökök, Gaál István 
nyug. városi rendőrőrmester. 

Titkár: Molnár Imre. 
Pénztáros: Bonyhai János. . ^ 
Ellenőrök: Igaz János, özvegy ' Szabó" J<S-
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Csütörtökön este a nyugdijasok az aktív 
tisztviselőkkel közös értekezletet tartottak, a 
melyen megbeszélték azokat a módozatokat^, 
amelyek előbbrevihetik a nyugdijasok elszo-
morító ügyét. Megsürgetik az 50 százalékos; 
segély kiutalását, a város hatóságát családi 
pótlék folyósítására kérik, továbbá, hogy a 
város nyújtson azonnali gyorssegélyt nyug-
díjasainak. A közös értekezlet vigalmi bizott-
ság alakítását is elhatározta, amelynek az lesz; 
a feladata, hogy évente bálakaí, népünnepé-
lyeket, műkedvelői előadásokat rendezzen, a 
melyeknek tiszta jövedelméből a nyugdíjas 
özvegyeket és árvákat fogják segélyezni. 
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Budapest, december 15. Az eddigi meg-
állapítások szerint Serédi Jusztfnián! fanuár 
8-án szenteli püspökké a sixtiniáni kapóiná* 
ban XI. Pius pápa két másik püspök segéd-
letével. Beveít szoká?, hogy ha a pápa szentel 
valakit püspökké, ekkor a püspöki rangban 
levő elemózsiainester és a pápai sekrestyés, 
ekík ugyancsak felszentelt püspökök, segéd* 
kezik neki. Ezultal azonban eltérnek eitől a 
szokástól és a pápa mellett Qasparri bíboros 
államtitkár lesz a magyar hercegprímás eg^ik 
consecrálója. 

A püspökszentelésre a magyar Szent l$e» 
nedek-rend több lagja Rómába utazik Báraos 
Rémig dr. főapái vezetésével. A bencés 
diákszövetség küldöttségileg vesz részt a 
oüspökszenieiésen. A pannonhalmi fSűpát 
Rómában átnyújtja az »«j msgyar egyhézíeje-
delemnek a Szent Benedek-rend értékes 
ajándékát, 

A bíborossá avalás szertartásairól közlik, 
hogy Xí. Pius pápa a hétfői, december 19 ik! 
tilkos consistonnmon bejelenii az egyhé jú i t 
biborosi testületnek azokat, akiket biboro-
sokká kreál, köztük Serédi Jusztinján dokiort, 
A pápa két követéi, akik a pápa meghívását 
adják át a másnapi bireíum átadásra, Serédi 
Jusztinián a vatikáni magyar követségen fo-
gadja. Kedden az ui bíborosok kihallgelá on 
jelennek meg a pápánál, aki átadfa nekik a 
biborosi birdumot December 22-én, csü* 
törtökön tartja meg a pápa a nyilvános 
consistoriumot, amelyen mér az uj bíbora ok 
is megjelennek és átveszik az előirt szertár-
tások keretében a biborosi kalapot 
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p j f megszüntetik a fojíá-
7 jást, a nők által retio j 

10 gett migrént, a tulsé-
»f gos alkohol- és dohány® -

élvezet utóhatásait! 

Kérje az ersdetí cso-j 
magolást a piros cím-

kével és az 

védjeggyel. 

aosacr ok'.- Qtlúí. 


