A Népszövetség pénzügyi bizottsága
és Magyarország szanálása
{Budapesti
tudósttőnk
telefonjelentése.)
A Népszövetség pénzügyi bizottsága hétfőn
egész napon tárgyalt A bizottság elé érdekes
jelentés került A miniszterelnök utasítására
ugyanis a pénzügyi kormány részletes kimutatást és jelentést készített a főváros, a tőr-

vényhatóságok, valamint a vármegyék háztartásairól. A jelentés a legpontosabb adatokat
tartalmazza az egyes autonómiák adósságairól.
Beavatott körök bizonyosra veszik, hogy a
pénzügyi bizottság a hét végére elkészül a Magyarország szanálására vonatkozó tervezetével.

Matuska a bécsi rabkórházban
'Bécs, október 19. Matuska Szilvesztert va- ! a bécsi magyar követ szombaton átadta az
osztrák külügyminisztériumban Matuska kisSrnap átszállították a bécsi tartományi törvényszék fogházába és a rabkórházban he- adatási kérelmét. Az osztrák hatóságok', a lap
közlése szerint olyan álláspontot foglalnak
lyezték el, mert kezelést igénylő betegsége
el, hogy Matuskát nem adják ki, mert az ansvan. A nyomozás most a bűntársak után
bachi vasúti merénylet kísérlete miatt az
folyik.
osztrák hatóságok vonják először felelősségre.
A Wiener Somi tliid Moritagzéitung szerint
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A
városi népkonyha forgalma
napról-napra
nfl és a kiosztott ebédadagok száma vasárnap
néhány h i j á n elérte a háromezret. Szerencsére számítottak erre a nagy forgalomra és megtették az előkészületeket hogy az ebédek kiosztása lehetőleg simán legyen lebonyolítható.
Háromezer adagra készültek és a számításban
nem tévedtek sokat, mert 29020 adagért jelentkeztek az Ínségesek. Az ebédfőzést m á r kora
reggel megkezdték és tizenkét órakor kezdték
meg az ebédek kiosztását. Az ebédosztás négy
turnusban történt de igy is nagyon sokáig el-

tartott

.

flóknéplconyöát

hogy a népkonyhafiókok
felállítását nem halogathatja sokáig, mert az ingyenebédért folyamodó Ínségesek száma rohamosan nő és az
egy népkonyha nem győzi a rengeteg nyomor
kielégítését Az első fióknépk'onyhát valószínűleg október 28-án nyitják meg a Vásárhelvi-sugáruton. Itt osztják m a j d ki a rókusi,
a felsővárosi, a Somogyi-telepi és a Fodortelepi ínségesek ebédadagjait. Egyelőre több
fiók létesítését még nem határozta el a város
hatósága, valószínű azonban, hogy a helyzet
kikényszerit még egy-két fiókot, mert a Vásái>
helyi-sugáruti fiók teljesítőképessége mindössze öt-hatszáz adag.

'k város hatósága most m á r végre belátta,

A Városi Tisztviselők Egyesülete
bírói panasszal
támadja meg a fizetésredukciót
[A
Délmagyarország
munkatársálól.)
A
Városi Tisztviselők Egyesülete legutóbb tartott közgyűlésén elhatározta, hogy birói panasszal támadja meg azt a hatósági rendelkezést, amely a városi alkalmazottak fizetését
10, 12 és 15 százalékkal, a mellékilletraénynek
minősített városi pótlékot pedig 25 és 50
százalékkal csökkenti A bírói panaszt értesülésünk szerint szerdán felterjesztik a közigazgatási bírósághoz és a városi tisztviselők
remélik, hogy a közigazgatási biróság szabálytalannak minősili a ifáros hatóságának ezt a
határozatát.
A tisztviselők felfogása szerint ugyanis a
város hatóságának nem volt joga arra, hogy
a fizetéseket az erre vonatkozó törvényes rendelkezések keretein tul is leszállítsa, de nem
volt joga arra sem, hogy mellékilletménynek
minősítse a kisebb fizetésű alkalmazottak 25,
a nagyobb fizetésüek 50 százalékos városi pótl é k á t A városi alkalmazottak ezt a pótlékot
rendes fizetésképen kapták, sőt utána a nyugdíjjárulékot is lefizették, mert a pótlék a
nyugdijukba is beszámít Igy ezekből a pótlékokból szerintük nem vonhat le többet a
város, m i n t amennyit a fizetésekből levonhat a
rendelet alapján, tehát 10, 12 és 15 százalékot
a törvényes skála szerint.
Kifogásolják azonban a város! alkalmazottak a közgyűlés legutóbbi határozatát is, amely
az uj esztendőre állapította meg a fizetésleszállitás mértékét. Ez a mérték meghaladja
a rendeletben megállapított arányokat, már
pedig a városi alkalmazottak rendeletmagyarázata szerint ezeket az arányokat csak azok

Hamza Géza halála

Súlyos veszteség érte Szeged társadalmát,
megint elvesztette a város egyik jellegietek
polgárát, Hamza Géza, a szegedi Ítélőtábla
nyugalmazott elnöke, hétfőn reggel 72 évea
korában rövid szenvedés után meghalt
Az öreg ur, akinek egyénisége é p p olyan
disztingvált és tiszta volt, mint a megjelenése, n e m volt beteg, legalább nem olyan
mértékben, hogy közeli végét sejteni lehetett volna. Pénteken este egy u r i házban
volt vacsorán, közben rosszul érezte magát,
hazakisérték Kárász-ucca 15. szám alatti lakására. Az éjszakát gyengélkedve töltötte, reggel pedig Purjesz egyetemi tanár tanácsára «
belgyógyászati klinikára vétette fel m a g á t .
Artéria-görcsök bántották, állapota azonban
javult, a vasárnap délután és az este határozott megkőnnyebbedési tünetek közt telt el,
ma reggel is maga akart megmosakodni!
— Nem kell meleg viz, mondta, mikor észrevette a hőfokot Hozzanak hideget
Ebben a pillanatban újból elfogta az "érgörcs, nagyon rosszul lett és néhány pere
múlva m e g h a l t
_ . ,
Halála általános részvétet keltett a városban, amelyet olyan bensőséggel szeretett, mintha a fia lett volna. Budapesten született^
édesapja, Hamza Márton, székesfővárosi tanácsnok v o l t A jog elvégzése után az igazságügy szolgálatába lépett s Szilágyi Dezső
igazságügyminisztersége idején egyszerre lett
jegyzőből biró Szekszárdon. A gyors karrier
után Hamza Géza megindult azon a szép
pályán, amelynek épp ugy nagy becsületet
szerzett, m i n t ahogy az is tisztelte benne a
kiválóságot Hamarosan bekerült Pécsre táblai titkárnak, onnan a szegedi Ítélőtáblához
bírónak, m a j d a szegedi törvényszék
elnöki
méltóságát vele töltötték be. Mitőlünk még a
háború előtt Kolozsvárra került táblai tanácselnöknek, a háború vége pedig a pozsonyi tábla elnöki méltóságában találja. Onnan menekülnie kellett a csehek elűzték*
mert nem akarta letenni a hűségesküt Egy!
I évig Budapesten 'élt, azután a szegedi ítélőtábla elnökéifé nevezték ld. Mint ilyen kapta
I meg a II. fizetési osztály jellegét, innén ment
két év előtt — 70-ik életévét betöltve —
nyugalomba.

Mindig polgári biró v o l t Szekszárdon főleg úrbéri pörökben tünt fel nagy tudása éa
szorgalma, amikor legendás restanciákat dolgozott fel. Kolozsvárott a polgári felülvizsgálati tanácsot vezette nagy dicsérettel éi
mindenki megelégedésére. Szegeden az I. pola Városok léphetik tul, amelyeknek pénzügyi
gári tanácsban elnökölt, egyénisége sok finomhelyzete elviselhetetlenül súlyos. A tisztviselők
ságával, tapasztalatával oldva meg sokszori
Szeged pénzügyi helyzetét nem tartják olyan
nehéz kérdéseket
.
,
súlyosnak, hogy az jogot adna a törvényhatóAz
ő
érdeme,
hogy
törvényszéki
elnök
kosági bizottságnak a nagyobb arányú fizetéslerában kibővült a szegedi igazságügyi palota
szállitásra. A döntést naav érdeklődéssel várés főleg, hogy visszakerült a Mars-térről a
ják.
város szivébe a büntetőbíróság. A királyi ítélőtáblák 200 éves fennállásának jubileumát Szegeden m á r a z ő elnöksége ideién ünnepelték
meg.
.
..
SZEGED: A szegedi eggetem földrajzi intézetének
Amilyen tiszteletben álló, pedánsan' tiszta,
meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy hét. előkelő volt a megjelenése, épp olyan az egyénisége, az élete is. Disztingvált, halkszavu és
főn Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 12
hajszálfinoman korrekt, aki nem ismer megfok Celsius, legalacsonyabb i.i fok Celsius. A
barométer adata nullfokra és tengerszinre redti. alkuvást. Ritka reprezentáló és vezető talentum egyaránt egész életében mértékletes, felká'oa reggel 761.6 mm., este 765.9 mm- A levegő
tűnéstől remegő.
relatív páratartalma reggel 99 százalék, délben 69
Sokkal tartozott neki az élet, amely sok
százalék. A szél iránya északi, erőssége 3—7•
megpróbáltatásnak vetette alá. A legnagyobb
BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti este
volt élettársa elvesztése, attól kezdve csak a
10 órakor: Hazánkban a nappali felmelegedés
családi őrőme maradt meg. Gyermekei, főleg
többnyire 11—13 fokos maximumokkal a normális unokái körében olvadt fel egészen, nekik szenmértéken alól maradt. Prognózis: Helyenkinl éj. telve m i n d e n é t Egyetlen külső szórakozása az
jeli fagy, nappal enyhülő idö, nyugati légáramlással estalkonyi brídge-parti maradt a kaszinóban
dr. U j j József, dr. Türr Aladár, Rózsa Béla
és növekvő felhőzettel.
társaságában. Minden iránt érdeklődött rezignáltán nézte a világ folyását, romlását, de
körülbelül m á r nem nyilvánított véleményt.
Emlékét sokáig nem felejti el megszámlálhatatlan hive, tisztelője. Sokan vatínak, hiszen soha haragosa, vagy ellensége nem volt.
különféle szin éa méretben kaphatók
Szerda délután 3 órakor temetik a Kárászuccai gyászházból az ujszegedi temetőbe, hitW
rftban
Tel. 1 0 - 0 8
vese mellé. Csütörtökön 9 órakor lesz lelkiAz ö s s z e s é p í t k e z é s i a n y a g o k legjobb
üdvéért a gyászmise a fogadalmi templomban.
b e s z e r z é s i forrása.
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