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2400 munkanélküli 
Jelentkezett eddig szükségmunkára 
A hatósági nyomozók 102 emberi ki akarlak zárni a munkából, a bizottság meg-

állapította, hogy csak öten nem szorulnak segítségre 
A polgármester semmi szivt alatt sem ad karácsonyi elő-

leget a munkanélkülieknek 
a szakmunkások foglalkoztatásáról is 

gondoskodnia kellene a városnak. 
Különösen a lakatosszakmában nagyarányú 

(A Délmaggarország munkatársától.) A 
Iegutóbi közgyűlésen, mint emlékezetes, in-
dítvány hangzott el, hogy a város karácsony 
ünnepére adjon tizenhat pengő készpénzse-
gélyt a munkanélküli családoknak. A köz-
gyűlés többsége az indítványt nem szavazta 
meg, miután a polgármester kijelentette, hogy 
karácsony hetében válogatás nélkül minden 
jelentkező munkanélkülit felvesz a szükség-
munkálatokhoz és igy mindenki megkeresheti 
az ünneprevalót. 

A munkáért jelentkező munkanélküliek szá-
ma napról-napra emelkedik. Eddig 

közel kétezernégyszáz munkanélküli 

jelentkezett a hatósági munkaközvetítő hiva-
talban, de valószínű, hogy karácsonyig a je-
lentkezők száma meghaladja a háromezret. 
A polgármester utasítása értelmében minden 
jelentkező anyagi viszonyait kinyomoztatja a 
hatósági munkaközvetítő, mert hivatalos köz-
lés szerint olyan jelentések érkeztek a város-
hoz, hogy a munkanélküliek között jelentkez-
tek olyanok i^ szükségmunkáért, akiknek há-
zuk, esetleg földjük is van. A nyomozó je-
lentése most érkezett be és ezeket a jelenté-
seket Lung Mihály, a munkaközvetítő hivatal 
főnöke csütörtökön terjesztette dr. Pálfy Jó-
zsef polgármesterhelyettes elé. Pálfy József 
a jelentések elbírálására bizottságot alakított. 
A bizottság tagjai voltak Körmendy Mátyás, 
Lájer Dezső, Prtrik Antal törvényhatósági bi-
zottsági tagok és Lung Mihály. 

A bizottság csütörtökön délelőtt ezer je-
lentést vizsgált It és megállapította, hogy 

a nyomozók által vitásnak minősített 
102 eset közül — mindössze öt van 
olyan, aki tényleg nem szorul rá a 

szükségmunkára. 

A' legtöbb ingatlantulajdonosnak jelzett mun-
kanélküli — Somogyi-telepi »háztulajdonos«, 
éppen olyan nyomorúságos helyzetben van, 
mint azok a munkások, akiknek semmijük 
sincs. 

A bizottság az első ezer jelentés felülvizs-
gálata után megbízta Lung Mihályt, hogy a 
lobbi eseteket egyedül birálja el és a bizott-
ság módszere szerint döntsön a vitásnak jel-
zett esetekben. 

Körmendy Mátyás javaslatot terjesztett a 
polgármesterhelyettes elé, hogy abban az eset-
ben, ha kedvezőtlen lesz karácsonyhetébcn az 
időjárás, és igy a polgármester nem válthatja 
be a közgyűlésen tett igéretét, nem adhat 
munkát minden jelentkező munkanélkülinek, 

adjon a város kisebb előlegeket a 
munkanélkülieknek azzal a föltétel-
lel, hogy ezt az előleget karácsony 

után le kell dolgozniok. 

Azt azonban, aki nem dolgozná le az előle-
get, egyszer és mindenkorra zárják ki min-
den szükségmunkából. A város igy biztosit-
hatja az előlegül kifizetendő összegeket. Pálfy 
József ezt a javaslatot a polgármester elé ter-
jeszti, aki azonban a Délmaggarország mun-
katársa előtt határozottan kijelentette, hogy 
azt 

semmi szin alatt sem fogadja el, 

mert »a város vagyonát nem kockáztathatja«. 
Abban az esetben tehát, ha karácsony he-
tében kedvezőtlen lesz az időjárás,, lia a pol-
gármesteri igéret ellenére sem juthatnak ke-
resethez a munkanélküliek, pénztelenül, nyo-
morban fogják megünnepelni a megváltás 
1930. évi ünnepét 

A csütörtöki megbeszélésen szó]« ^erült 
az is, hogy 

fájdalmak ellen 

szaki tanácsost, a városi szükségmunkák irá-
nyitóját, aki bejelentette, hogy a görpálya 
megrongálódott csilléinek kijavi'ásához szük-
sége lesz a városnak szakmunkásokra. Eze-
ket a javítási munkálatokat a kisvasút mü-

a munkanélküliség. Pálfy polgármesterlielyet- ! helyében végzik majd el és ilt mindössze 
tes magához kérette Mihályffy László mü- | tizenöt-husz szakmunkást vesznek fel. 

A város bűnvádi feljelentést lesz 
a földel visszafoglaló csengelei bérlők ellen 

A legtöbb földbérlő nfnes tisztában tartozásának nagyságával 
(A Délmagyarország munkatársától.) Megirta a 

Délmagyarország, hogy a polgármester szerdán 
délelőtt bizalmas megbeszélést tartott a tiszti ügyé-
szekkel, a főszámvevővel és a gazdasági előadóval 
az ujabb csengelei bajok ügyében. Ezen a megbe-
szélésen, mint szakértő, résztvett dr Turóczg Mi-
hály nyugalmazott tiszti főügyész is. Á megbeszélés-
ről a polgármester csak szűkszavú tájékoztatót 
adott ki. más oldalról szerzett információk alapján 
azonban közölhettük, hogy a bérletükből kipörölt 
hátralékosok önhatalmú birtokfoglalásáról és a 

járvángszerücn terjedő fizetési zavarokról volt szó 
Most sikerült részleteket megtudnunk ezekről 

az uj bonyodalmakról. Az történt, hogy a város 
hatósága még szeptemberben ngolc olgan csen-
gelei bérlőt lakoltalott ki tiz-tiz holdas bérleté-
ből, aki hat év óta egyetlen fillér bért sem fize-
tett és aki hajlandóságot sem mutatott három-
ezer pengőre felszaporodott hátralékának törlesz-
tésére. A kilakositás szabályszerű végrehajtás ut-
ján és rendőri asszisztenciával szeptember vége-
felé történt, október huszadikán, tehát alig egy 
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