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A kultuszminiszter Szegedre érkezeti 
és részivel! az egyetemi épilési bizoiiság 

héifői ülésén 
Kiadták a kémiai Intézel iparosmunkáit 

(A Délmagyarország munkatársától.) Klebels-
berg Kunó kultuszminiszter hétfőn délután fél 
kettőkor érkezett meg autón Szegedre. Budapest-
HH már tíz Őrakor elindult, de útközben kisebb 
dífektus érte autóját és ezért érkezett késve. Egye-
nesen a püspöki rezidenciába ment, majd dr. 
iigner Károly főispán ebédre látta vendégül. Út-
közben megtekintette az egyetemi építkezéseket. 
Ebéd ulán a tiszaparti épületeket nézte meg és 
ellátogatott a gyermekklinikára, amelynek termeit 
Hainiss Elemér professzor kalauzolásával tekin-
tette meg. Megnézte a miniszter a piarista gimná-
zium épületét is. A gimnázium ugyanis az épület 
kibővítését kérte a minisztertől. 

Az egyetemi építési bizottság ülését délután őt 
órára hivták össze. A bizottság tagjai öt órakor 
teljes számban meg is jelentek a városháza tanács-
termében. a miniszter azonban csak fél hétkot 
érkezett meg. 

* bizottság a kémiai intézet iparosmunkáira 
beérkezett árajánlatokat bírálta el és a követ-
kező vállalkozók ajánlatának elfogadását javasolja 

a miniszternek: • . 
A padló és falburkoló munkára Urbach és 

Stafler budapesti cég. a mükőmunkára az Alföldi 
Cementárugyár Rt (Szeged), a parkettázó mun-
kára Rainer Károly és Fia (Szeged), a gyémánt-
betonmunkára Kleinlogel Rt (Budapest), az ács-
munkára Erdélyi István (Szeged), az asztalos-
munkára Rainer Károly és Fia, a lakatos munkára 
Bille János (Szeged), a mázoló munkára Hantos 
testvérek (Budapest), az üvegező munkára Gál 
Lajos (Budapest), a bádogos munkára Nedelkov 
Sándor (Szeged) ajánlatának elfogadását javasol-
ja a bizottság. A cserépfedő munkálatokra csak két 
ajánlat érkezett be, ezeket azonban a bizottság 
nem tirtotta reálisaknak és igy a versenytárgya-
lást meghiúsultnak minősítette. 

A bizottság ülése nyolc órakor ért véget Dr. 
Magyary Zoltán miniszteri tanácsos az ülés után 
kijelentette, hogy a bizottság, hacsak lehetett, 
a szegedi ajánlatok elfogadása mellett foglalt ál-
lást, ettől csak akkor tért el, ha a vidéki aján-
latok kedvezőbbek voltak. 

Boris bolgár király 
héifőn este félóráig Budapesten tartózkodott 

(Budapes t i t u d ó s í t ó n k tel ef o n j el en-
f.é s e.) Boris bolgár király hétfőn délután 4 óra-
kor átutazott Budapesten Félóráig tartózkodott a 
Keleti-pályaudvaron, majd tovább utazott 

A király szigora inkognitóban utazott, senkit 
sem fogadott, csak a vonat indulása előtt jelent 

meg az ablaknál és magyarul kiszólt a reá vára-
kozókra: a viszontlátásra! 

Szófiában azt a hirt terjesztik, hogy Boris fül-
baját megy kezeltetni, beavatott körökben azonban 
ugy tudják, hogy Rómába utazik, mert nőül fogja 
venni az olasz király leányát. 

H szegedi munkanélküliek 
hétfőn reggel néma tüntetésben 

felvonultak a városháza elé 
Napszámos munkát adnak egy nagyobb csapatnak, de — szerszámot követelnek 

a munkához 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn a 
kora délelőtti órákban néma tüntetést rendeztek 
a szegedi munkanélküliek a városháza előtt és 
n hatósági munkaközvetítő intézet Tábor-uccai h€-
lyiségeiben. A tüntetésnek nem volt szervezett jel-
lege, nem volt határozott programja, tüneteiből 
inkább arra lehet következtetni, hogy a véletlen 
sodort össze néhányszáz embert, akik nem akar-
tak mást, mint azt, hogy felhívják az illetékes 
hatóságok figyelmét nyomorukba, munkátlansd-
gríkra. 

Korán reggel már nagyobb munkáscsoport ve-
rődött össze a hatósági munkaközvetítő hivatal 
előtt. A hivatal megnyitása után pedig a munka-
nélküliek százával jelentkeztek munkáért. A mun-
kaközvetítő hivatal természetesen nem tudta el-
helyezni őket, mert a munkáskereslet még mindig 
minimális. A munkanélküliek reménytelenül hagy-
ták el a közvetítő hivatalt és céltalanul ődöngtek 
az uccán. Számuk egyre szaporodott, egyre ujabb 
csoportokkal növekedett a tömeg, amely később, 
'-alamivel kilenc óra után meg'.ndult a Széchenyi-
tér felé. 

Kisebb-nagyobb csoportokban haladtak végig a 
korzón. A szomorú felvonulás természetesen nagy 
feltűnést okozott A rendőrség — nem tudva —, 
hogy a néma tüntetésnek mi célja van, teljes per-
manenciát rendelt el, de nem avatkozott bele a 
tüntetésbe. A tömeg megindult a városháza elé. 
Közben a polgármesternek is jelenleiték a dolgot, 
a hatósági munkaközvetítő hivataltól is megérke-
zett az értesítés. A polgármester kiüzent a város-
háza előtt gyülekező munkásoknak, hogy vonulja-

nak a városháza udvarára és várják ott meg amig 
a város hatósága valamilyen megoldási módot talál. 

A polgármester ezután sürgős tanácskozásra 
hívta meg a mérnöki hivatal vezetőjét, a köztisz-
tasági üzem vezetőjét, a hatósági munkaközvetítő 
vezetőjét és a gazdasági felügyelőt, akivel meg-
tárgyalta, hogyan lehetne a munkanélkülieket va-
lamilyen sürgős szükségm unkához juttatni. A meg-
beszélés eredményeképen tiz óra felé Vdmossy 
Mihály gazdasági felügyelő kihirdette a város-
háza udvarán, hogy aki munkát akar, az jelent-
kezzék a hatósági munkaközuetitő hivatalban, mert 
a város hatósága megfelelő számú munkaalkalmat 
teremtett számukra. 

Az értekezleten megállapították, hogy a városi 
kertészetnek szüksége van körülbelül ötven nap-
számosra, akikkel rendbe akarja hozni a közker-
teket és az ujszegedi ligetet, a mérnöki hivatal 
körülbelül százötven napszámosnak tud néhány-
napi munkát adni, akikkel a télen eldugult árko-
kat tisztittatja ki és az utakról takaríttatja el 
a télen felgyülemlett sártömsget, nagyobb-
számu munkást foglalkoztathat néhány napra a 
köztitsztasági telep is. A napszám: három pengő. 

A rögtönzött megbeszélésen felkérték a gazda-
sági felügyelöt, hogy a mezőkegyesi állami birto-
kon és a környékbeli nagyobb uradalmakban is 
igyekezzék munkaalkalmat biztosítani a munka-
nélküliek számára. A gazdasági felügyelő kijelen-
tette, hogy a mezőgazdaságban egyelőre nincs 
munkaalkalom, ellenben a jövő hónap elején meg-
kezdődik a szezon azokon a birtokokon, ame-
lyeken cukorrépát termesztenek, nagyobb memy-
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nyiségü napszámos találhat három-négy hónapra 
való munkát 

Az üzenet kihirdetése után a tömeg felosz-
lott és nagyrésze azonnal a munkaközvetítő hiva-
talhoz ment vissza, ahol ismét jelentkeztek mun-
káért A munkaközvetítő a polgármestertől kapott 
Mhatalmazás alapján rögtön ki is jelölte a jelent-
kezők munkahelyét és közölte velük, hogy ki hol 
állhat kedden reggel munkába, de közölte azt is, 
hogy minden munkás vigyen magával ásót, lapú-
tott vagy talicskát. 

Ennek valószínűleg az lesz a következménye, 
hogy a jelentkezők nagyrésze nem állhat mun-
kába,-mivel leginkább ipari munkások jelentkeztek 
munkáért, akiknek ilyen szerszámuk nincs és nem 
is szerezhetnek be. 

i A rendőrség természetesen nyomozást indított, 
hogy megállapítsa, vájjon a tüntetés tervszerű 
volt-e. Értesülésünk szerint a detektívek, akik több 
embert hallgattak ki, megállapították, hogy a tün-
tetésre nem készült élőre senki sem. A szegedi 
munkanélküliek tudomást szereztek arról, hogy 
Budapest közgyűlése legutóbb kétszázötvenezer, 
pengő segélyt szavazott meg a munkanélküliek-
nek, nagyobb összeget utalt ki erre a célra Deb-
recen és a pestkörnyéki városok is. Arra gondoltak, 
hogy Szeged hatósága sem marad érzéketlen a 
hosszú télből fakadó munkásnyomor iránt, hanem 
tesz valamit az érdekükben. Ezért verődtek össze 
hétfőn nagyobb tömegben a munkanélküliek és 
ezért indultak el a városháza felé, amikor a ható-
sági munkaközvetítőben nem találtak munkaalkal-
mat. 
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A Meteorologiai Intézel jelentése este 10 órakor: 

Az idő Nyugateurópában igen enyhe. A fagy ha-

tárvonala a Keleti tengertől Lengyelorszácon át 

Keletmagyarország felé vonul. A Balkánon helyen-

j kint esik. Hazánkban a hőmérséklet a fagypont 

körül van. A Dunánlul kisebb csapadék esett 

Jóslat: Nappal további enyhe idő várható, leg-

feljebb délen némi csapadékkal. 

4*6 fok meleg volt Szegeden 
A szegedi egyetem földrajzi intéze.én&k mete-

orológiai obszervatóriuma jelenti, hogy hétfőn 
' Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 4.6 fok 
j Celsius, a legalacsonyabb pedig —1.4 fok Col-
| sius volt. i 


