
Oieser munkanélküli kosul 
17O inségmunkás dolgozik 

3000 Inségebédet adnak kl a népkonyhán — A Vdsdr&elyl-
sugáruíon flóknépkony&dt nyílnak 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A közigazgatási bizottság csütörtöki ülésén a pol-
gármesteri jelentés megemlékezett a munkanélkü-
liségről is és közölte a bizottsággal, hogy a város 
területén különböző munkálatok folynak, amelyek 
módot nyújtanak igen sok munkanélküli foglalkoz-
tatására. A polgármesteri jelentés alapján most 
érdeklődtünk a munkanélküliség frontján és a 
kővetkező egyáltalán nem vigasztaló adatokat tud-
tuk meg. 

A hatósági munkaközvetítő hivatal jelentése sze-
rint a nyilvántartott munkanélküliek száma je-
lenleg 2200, ami azonban nem jelenti azt, mint-
ha nem lenne több munkanélküli A munkaköz-
vetítő hivatal ugyanis csak a hétről-hétre ismét 
jelentkező munkanélküliekről vezet nyilvántartást, 
mivel azonban ez az állandó jelentkezés csak na-
gyon elenyésző tőredéknek hozott eddig munkát, 
a munkanélküliek nagyrésze nem ls Jelentkezik. 
A munkaközvetítő hivatal is számol ezzel a körül-
ménnyel és ezen az alapon 

• szegedi munkanélküliek számát körül-
belül négy-ötezerre becsüli. 

A munkanélküliség csökkentését szolgáló mun-
kálatok keretében ezek közül jelenleg mindössze 
százhetven munkás dolgozik, százötven az algyői 
csatornaépítésnél és husz a városi csatornák tisz-
tításánál. A csatomatisztításra a költségvetés csak 
háromszáz pengő fedezetet nyújt, pedig áltálé nos 
a panasz a külvárosrészekben, hogy a nem gon-
dozott csatornák egymásután dugulnak el és men-
nek tőnkre. 

Kilátás van arra, hogy rövidesen, talán néhány 
napon belül megkezdik a fehértói halgazdaság gát-
erősítő munkálatait A mult évben emelt gátakat 
rőzseburkolattal vonják be és ehez a munkához 
körülbelül százötvenet alkalmaznak a munkanél-
küliek közül. A mult évben megkezdett töltési 

munkálatok folytatására azonban csak akkor ke-
rülhet a sor, ha az állam kiutalja a városnak a 
kért inségmunka-segélyt, mert a város kasszájá-
ban egyetlen fillér fedezet sincs erre a célra 

Nagy baj az is, hogy a törvényhatósági útadó 
igen lassan és nagyon szórványosan folyik be. Az 
útalap pénztára annyira kimerült, hogy 

a megkezdett útépítést munkálatokat la 
félbe kellett szakítani. 

Itt abbahagyták a szentmihálytelld u j telepítéshez 
vezető egykilométeres ut épitését és a királyhal-
mi várostanyához vezető kétkilométeres ut köve-
zését is. Pedig mindkét útra már régebben ki-
szállították a szükséges kőanyagot, amelynek ára 
teljesen felemésztette az útalap rendelkezésére álló 
összeget. 

Minél Jobban közeledik a tét, annál na 
gyobb az Ínség a munkanélküliek tábori-

ban. 

Ma már elég magas ára van a gyümölcsnek is, 
pedig a nyár végétől kezdve egészen a legutóbbi 
napokig ezer és ezer család élt Szegeden gyü-
mölcsből. A gyümölcsdrágulás hatása a népkony-
ha forgalmán is megérzik. Két hét alatt közel 
háromszázzal emelkedett a népkonyhán kiosztott 
ingyenebédek száma és 

ma már 2876 ebédet adlak kl a Jelentke-
zőknek. 

A nagy forgalmat a népkonyha szük helyiségei-
ben alig tudják lebonyolítani, a ikosztosok/órákig 
várnak a z uccán, amig rájuk kerül a sor. Mivel 
kétségtelen, hogy a forgalom napról-napra még 
jobban növekedik, valószínűleg már a jflvö tiéíen 
megnyitják a fióknépkonyhát a Vásárhelyi sugár 
ut 31. szám alatt, ahol 5—600 ebédet fognak ki-
osztani. 

V a y K á z m é r b ű n ü g y e 
a t ö r v é n y s z é k e l ő t t 

Az első vádlottak mindent tagadnak — „Vay Kázmér 
fölndulatulag kezelte a dolgokat, de nem vesztegetési 

alapon" — vallotta Llttke Kázmér 

Budapest, október 16. A budapesti tőrvényszék 
Szemák.tanácsa pénteken kezdte tárgyalni Vaij Káz-
mér és társainak ismeretes bűnügyét. A nagy 
port felvert ügy 1930 tavaszán pattant ki és a 
nyolc hónapig tartó vizsgálat után az ügyészség 
250 oldalas vádiratot készített a vádlottak ellen. 
A vádirat elsősorban Littke Kázmér mérnököt 
vádolja többrendbeli megvesztegetéssel, közokirat, 
hamisítással és csalással, körülbelül ugyanezek a 
vádak nehezednek a többi vádlottra: Klauschel- Re-
zsőre, Vay Kázmérre, Auguszt Józsefre. Halassg 
Gézára, Kovács Rezsőre, Czíllér Antalra, Bogdánffy 
Gézára és Seligmann Gyulára. Auguszt József, 
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Auguszt Jözsefné és Kovács Jenő ügyét elkülöní-
tették és azt a BaldsstLféle bűnüggyel együtt fog-
ják letárgyalni. 

A személyi adaiok felvételénél kiderült, hogy a 
vádlottak közül Halassg Géza építész a legvaggo. 
nosabb ember, akinek saját bevallása szerint száz-
ezer pengőt kitevő vagyona van. Csillér Antal most 
már inzolvens, ugyanez az adat áll Bogdánffg 
Gézára is. Vag Kázmér az elnök kérdésére ki-
jelentette, hogy vagyontalan. A vádlottak közül 
egyedül Seligmann Gyula volt már büntetve lopás 
és sikkasztás miatt. 

A tanács jegyzője ezután felolvasta a vádiratot, 
majd 

megkezdődtek a kihallgatások. 

Elsőnek Czülér Antalt hallgatta kl a biröság. 
Kijelentette, hogy nem érzi bűnösnek magát, egyet-
len vádpontban sem. Elmondja, hogy az állam-
vasutak részére végzett építkezéseket és közben 
megismerkedett Halassyval. Haiassyt később meg-
kérte, hogy szerezzen számára munkát és öt szá-
zalék jutalékot ígért ezért. Más alkalommal azt 
ajánlotta neki, hogy Halassy által szerzett munká-
ból Halassy, mint társ, 40 százalékos részesedést 
kap. 

Czillér ezután elmondotta, hogy a belügyminisz-
tériumban készülő építkezésekről Halassytól ér-
tesült, de maga is tudomást szerzett a dolgokról. 
1925-ben Halassyval együtt beadták a belügymi-
nisztériumhoz az első ajánlatot és az építkezést 
megkapták. 

Az elnök ezután arra vonatkozólag tett fel kér-
déseket Czillérhez. hogy 

sürün fordult-e meg Vay Kázmérhél 

a hivatalában és hogy Vay őt ilyenkor soronkivül 
fogadla-et Czillér azt válaszolta, hogy néha órák-
hosszat ült Vay előszobájában, amig rákerült a 
sor. A Vay-jal való mulatozásra vonatkozólag elő-
adta, hogy egyszer együtt voltak a jardinben. A 
társaságban ott volt Halassy is. Egy másik alka-
lommal mindössze egy félórát időztek egy másik 
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mulatóban. Tagadta, hogy a haszonrészesedésből 
J Vag Kázmérnak pénzt, pagy ajándékot juttattak, 

volna. Kelecsényi Andor miniszteri titkár egy alka« 
lommal megkérdezte tőle, hogy Halassy utján 
juttat-e pénzt Vaynak, de Kelecsényinek is ki-
jelentette, hogy erről szó sincs. A Mosonyi-uccai 
rendőrlaktanya építkezéseire vonatkozólag Czillér 
kijelentette, hogy az teljesen korrekt építkezés 
volt, ott semmiféle panama nem történt. 

Az elnöknek arra a kérdésére, hogy igaz-e az, 
hogy az ellenőrzéssel megbízott Klauschek áL 
landóan velük mulatozott. Czillér kijelentette, hogy 
ez nem felel meg a valóságnak. Tagadta azt la, 
hogy amikor a sajtó foglalkozni kezdett a dolog-
gal, kiadta személyzetének a jelszót, hogy el kell 
tüntetni a bizalmas Iratokat. 

Ezután arról beszélt, hogy Halassyval azért bon-
totta fel a társasviszonyt, mert rendkívül ter« 
hesnek tartotta Halassy 40 százalékos részesedé-
sét. Arra nem emlékszik, hogy Halassy emiitette 
volna, hogy Vay felszólítása miatt akarja felbon-
tani a társasviszonyt, noha valószínűnek tartja, 
hogy Vag összeférhetetlennek minősítette sógorá-
nak olyan vállalkozóval való kapcsolatát, aki a 
belügyminisztériumnak dolgozik. Egyizben Halassy 
nagyon felindult állapotban szaladt el hozzá és 
arra kérte, hogy 

tüntesse el azokat at adatokat, 

amelyek szerint <5 Jutalékot kap tőle, mert, ha 
Vay ezt megtudja, akkor ö főbe löheti magát. Ezek. 
kel együtt eltüntetett olyan kiadásokról szóló ira-
tokat, amelyek között kártyaadósságok és nők 
nevei is szerepeltek. 

Czillér után 
Llttke Kdzmtr 

kihallgatására került a sor. 0 is tagadta bűnössé-
gét. Vay Kázmérrel csak hivatalosan került össze 
néhányszor. A makói épitkezés elhyerésénél Ha. 
lassg pártfogolta őt. Tagadja, hogy Halassynak 
haszonrészesedést Ígért volna. Halassy a vállalati 
összeg 3 százalékát kérte jutalék címén és ezt 
meg is kapta. Azt szintén tagadta Littke, hogy 
Balássynak 18 ezer pengőt ajándékul adott volna, 
mert ezt csak kölcsön adta. Klauscheknek 10 
üveg pezsgői küldött ajándékba. 

Az elnök ezután Littke elé tárja az ügyész előtt 
tett vallomásait, Littke azonban úgyszólván teljes 
mértékben 

visszavonta , _ . 

az azokban előadottakat és azt állítja, hogy semmi-
féle olyan irányú befolyás nem tőrtént, hogy Vay 
Kázmér az ő érdekében intézze el a hozzá került 
ügyeket. Halassy a haszonrészesedésről sohasem 
mondotta, hogy abban benne volna Vay Kázmér 
is. Azt azonban elismerte, hogy Halassy egyszer 
arra kérte, hogy az építkezéssel kapcsolatban soha. 
sem mondja azt, hogg neki pénzt adott, mert ő 
úgyis le fogja tagadni. Vay Kázmér valóban jó. 
indulattal kezelte a dolgokat, de nem vesztegetési 
alapon. Azt mondotta még Littke, hogy Klauschek-
nek nem megvesztegetési szándékkal, hanem kői. 
csőnképen adott t—5 ezer pengőt. 

A mai tárgyalást ezzel befejezték, holnap foly-
tatják a kihallgatásokat. Valószínűleg sor kerül 
Vay Kázmér kihallgatására is. 
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14 A R E F O R M Á T U S P A L O T Á B A N . 

M a e s t e n a g y s 

disznótoros vacsora 
Egy adatf á 1 Pengő. Raffaynál. 


