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FILMEK!! Telefon Görlice hétfnn. kedden 

a Széchenyiben 

sajnálni. Egész vagyonukat átmentették aranyban 1 
Somogyi polgármester: Legfontosabb lenne jö-

vedelmeink fokozása. A kisvasúinál nincs 300.000 
pengő deficit, 150.000 pengő ugyanis biztosítva 
van annak a 3000 holdnak a haszonbéréből, ame-
lyet erre a célra hasítottak ki. A polgármester 
izotán elmondotta, hogy 

a kisvasúinál nagyobb fe'l-ndülé«t vér de-

rembrr elsejétől, amikor áttérnek a mo-
toros fiaemre. 

— Helyes a' Fehér-tó hasznosításának a terve. 
A tónak a levezetése megvolna a matyéri csator-
nánál, a levezetés azonban nagy költséget igé-
nyelne. A Fehér-tó 18 kilóméterre van a Tiszától, 
zsjlipet kellene építeni. Talán még a Holttisza jobb 
megoldás lenne. 

A bizottság ezután rátért a költségvetés részletes 
tárgyalására. Itt már elég gyors volt a tempó. 
Néha-néha megállottak egy-egy tételnél, leginkább 
lecsíptek az előirányzott összegből. 

A9J4M pengőt iráBywztnk elő a napidíjakra, 
20.9011 pengőt rcpreaeuláeiös költségekre. 

Dr. Somogyi polgármester: Miért kell 20000 
prugő erre? Nagyon sok az! 

A bizottsági tagok nem sokalták a 20.000 pengőt, 
mégis leszállítottak 5000 pmgővel, de ezt az ősz-
ííeget mindjárt át is utalták a városi levéltár 
kiselejtezésének munkálataira. 

9576 pengő helyett 5000 pengő jutalmat adnak 
a javadalmi hivatal személyzetének. | 

Szinte egyöntetűen szisszentek fel a bizottsági ! 
tagok, amikor a főszámvevő 

az államrendőrség költségeihez való 280.000 
pengős hozzájárulást 

referálta. Azonban nem lehet ellene semmit sem 
tenni, meg kell fizetni. 

Meghagyták a színház 170.000 pretgös szub-
vencióját is. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester: Az idén 
nem használtuk fel ezt az összeget. De ne apasz-
szuk, ne is emeljük. 

50—60 ez«- pengőjébe került a városnak 
a színház az elmutt évben. 

— Legjobb lémé megcsinálni a városi zenekart. 
A bizottság tagjai a polgármester kijelentését 

nagy helyesléssel fogadták. Telbtsz György köny-
nyü feladatnak mondja a városi zenekar meg-
szervezését és az az általános vélemény alakult 
ki, hogy 

a városi zenekarra nagy szűkség van, föl-
tétlenül meg kell csinálni. 

A többi tételeken gyorsan haladt át a bizottság. 

Jóváhagyták a költségvetésnek azon részéi, amely 
a Magyar Újságírók Eiíyesülcte szegedi osztálya 
tagjai részére évente 1000 pengő tanulmányt ösz-
töndíjat állapit meg . . . 

A filharmonikusok az eddigi évi 1000 pengős 
segély helyett 2000 pengőt kapnak. A filharmo-
nikus egyesölet ugyan 4000 pengőt kért, de a bi-
zottság 2000 pengőt talált elegendőnek. 

A költségvetés tárgyalásának folytatását pénte-
ken délután 4 órára tűzte ki a polgármester. 

A szegedi ipartestület 
a jövő évben Szegeden akarja megrendezni 

az országos iparoskongresszust 
„Az Iparosság bizalmatlan a népjóléti miniszter nyugdijtervezetérel szemben" 

(A Délmagifarország munkatársától.) Az 

ipartestület elöljárósága csütörtökön délután 

öt órakor az ipartestület székházában rend-

' ívüli ülést tartott, amelyen a szolnoki iparos-

kongresszus programját tárgyalták. A szegedi 

ipartestület Takács Bélát, Kis Gézát és Er-

ié/; fi Andrást kü ld i ki Szolnokra, a nyugdij-

asztaltársaság részéről Jároli Géza vesz részt 

a kongresszuson. 

A szolnoki kongresszus programja i között 

• zerepel a népjóléti miniszter ismeretes nyug-

(¡ijtervezete. Takács Béla szomorúan á l lapí t ja 

meg, hogy a szegedi ipartestület tagjai leg-

nagyobbrészt nem töltötték ki a miniszter által 

ibocsájiott kérdőiveket. A miniszter ezáltal 

nem tudja megismerni a szegedi ipartestület 

tagjainak véleményét. 

Id. Metzger Péter azt k ívánja , hogy a kong-

resszuson a határozati javaslat követelje, hogy 

a tervezetszerinti életkoron tul is kap jon nyug-

dijat az iparos. 

Kis Géza szerint a miniszter által kibocsáj-

tott kérdőivek rosszul voltak megfogalmazva. 

Az iparosok nem mertek felelni a kérdőív 

A molnár leszúrta a fömolnárt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csong-

rádról csü'őr'ö' iön dé'előlt a rendőrök cgv erő. 

sen megláncolt embert hoztak be a szegedi 

ügyészség fogházába. Az első jelentés szerint 

Csongrádon néhány nappa l ezelőtt Buzder 

Lantos László, az ottani Viktoria-malom mol-

nár ja zsebkésével leszúrta Vigh Károlyt a 

malom főmolnárát. 

Buzder Lantos László 43 éves molnár hosz-

szabb idő óta 411 a malom alkalmazásában, 

ahol a tengeri és rozs őrlése tartozott a munka-

körébe. Az utóbbi időben a Buzder kezelése 

alatt á l ló gépeknél egyre sűrűbben mutatkoz-

tak kisebb-nagyobb bajok és ezért Vigh Ká-

roly fömolnár különös gonddal ellenőrizte 

Buzder munká j á t és figyelmeztette őt az észlelt 

hibákra. Emiat t Buzder és Vigh között egyre 

jobban kiélesedett a helyzet, annyira, hogy a 

két ember ellenséges viszonyba került egy-

mással. Vigh továbbra is pontosan teljesítette 

kötelességét, mig Buzder egyre több okot adott 

arra, hogy Vigh mulasztásait szóvátegye. 

Hétfőn este azután ismét üzemzavar kelet-

kezett Buzder gépeinél és az ellenőrzésre oda-

érkező főmolnár az éppen vacsorázó Buz-

dert figyelmeztette, hogy kötelességének pon-

tatlan teljesítése okozza a sürü üzemzavarokat. 

Buzder a főmolnár szavaira magából kikelten 

ugrott fel és a kezében lévő zsebkést a fő-
molnár mellébe döfte. A szerencsétlen em-

ber megtántorodott, majd 50 lépésnyire lévő 

lakására vánszorgott, ahonnan nyomban sza-

natór iumba szállították. Megállapították, hogy 

a súlyos vérveszteséget szenvedett ember sé-

rülése halálos, mert a végzetes szúrás, amely a 

jobb mellbimbó alatt hatolt a szerencsétlen 

ember mellkassába és valószínűleg egy aortát 

vágott át. Vigh rövidesen agonizálni kezdett és 

egyes kérdéseire, mivel féltek oltói, hogy ha 

anyagi viszonyait elárulják, annak súlyos kö-

vetkezményei lehetnek. Ezért legtöbben be-

jegyezték a kérdőívre, hogy ők csak egy-egy 

pengővel ha j landók hozzájáruln i a nyugdí j 

összegéhez. 

Körmendy Mátyás kifejti, hogy a szegedi 

ipartestületnek az a kivánsága, hogy a minisz-

ter pontosan állapítsa meg, hogy az iparos-

nak mennyi t kell fizetni havonta és ennek 

fejében mikor lesz nyugdijképes és mennyi 

nyugdijat fog kapni . Addig, amíg az iparos 

ezeket nem tudja, bizalmatlan a tervezettel 

szemben. Az elöljáróság követeli az egyfázisú 

forgalmi adórendszer bevezetését és a kisipari 

hitel rendezését. Léderer Vilmos azt kívánja, 

hogy a kongresszuson a szegedi kiküldöttek 

tegyék szóvá, hogy közszállitásoknál a pályázó 

iparos azonnal kap ja vissza kaucióiát, ha nem 

vehet részt a munkában . 

Az előljárósági ülésen végül elhatározták, 

hogy a szegedi kiküldötteket megbízzák azzal, 

hogy a jövő évre Szegedre kérjék az országos 

iparoskongresszust. 

liz óra tájban meghalt. 

Buzder Lantost előzetes letartóztatásba he-

lyezték. Szándékos emberölés címén indult 

meg ellene az eljárás. 
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Megint hősfiiyedési Jósol 
a Meteorológia 

A Meteorológiai Iulézet jelentése: Hazánkban 
általában derült és száraz volt az idő, csak 
Sátoraljaújhelyről jelentettek 9 mm. csapadékot. 
A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladta a 
30 fokot. 

Jóslat; Helyeoktnt zivataros esö, nyugati sze-
lekkel hősülyedés. 

Vass József ünneplése 
Budapestről jelentik: A népjóléti minisztérium 

tjsztviselőkara, valamint a minisztérium felügye-

lete alá tartozó intézmények vezetői szerdán dél-

előtt testületileg tisztelegtek dr. Va»s József nép-

jóléti és munkaügyi miniszternél és jókívánsá-

gaikat fejezték ki abból az alkalomból, hogy Vass 

József miniszterségének 8-ik évfordulójához ért 

A tisztviselői kar nevében Drélír Imre államtitkár 

üvdözölte a minisztert. Vass József népjóléti mi-

niszter meghatottan köszönte meg az üdvözlést 

— A szeretetet — mondotta — át kell hárítani 

azokra, akik az utóbbi években hűséges munka-

társaim voltak, akiknek ma is, mint mindig sokat 

köszönhetek. A tisztviselői kar odaadó munkás-

ságának az eredménye az, hogy a népjóléti mi-

nisztérium olyan magas nívón áll, amely mint 

érték szerepel. 

örömmel tölti ei, hogy munkatársát, Dréírr 

Imre államtitkárt a kormányzó legfelsőbb kitün-

tetésben részesítette. 

A minisztérium főbb tisztviselőinek az élén Petko 

Szandtner államtitkárral ezután Dréhr Imrét ke-

reste fel, ak£t üdvözöltek abból az alkalomból, 

hogy a kormányzó a második osztályú magyar 

érdemkereszttel tüntette ki. 

I S K O L A 
Beánvka és fiia fehér-

neműek 
kósxen és rendelésre is 

csakis elsBrendil minőségekben 

rensBkivílli olcsó sza-
bott árakon 
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kelengye áruházában 
Feketesas«»CseHonics u. sarok 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, {¿barátok és 

ismerősök, kik férjem elhalálozása al-
kalmával fájdalmamat részvétükkel és 
virágadományukkal enyhíteni Igyekez-
tek, ezulon fogadják hálás köszöne-
temet 

629 Szv. PotyiEa Péterné. 


