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Haipengös ínségbusa 
a munkanélküliek sszámára 

A munkanélküli városi munkások csak közmunka ellenében 
kaprainak iiavonklní Hz kiló buzáí 

(A Délmagyarország munkatársától.) A földmi-
íyelésügyi miniszter kórrendeletet adott ki >a téli 
ellátásra szoruló Ínségesek megsegítéséről'. A ren-
delet Szegedre is megérkezett és már meg is tették 
A végrehajtáshoz szükséges előkészületeket. A ren-
delet szerint a földmivelésügyi miniszter a négy-
hónapos inségidő alatt hatpengős inségbuzát bo-
jcsájt a városi hatóságok rendelkezésére boletta-
fs forgalmiadómentesen a szükséghez mért meny-
Byiségben. A buza kiosztását a tőrvényhatóságok 
[bonyolítják le és a törvényhatóságoknak kellmeg-
'állapitaniuk, hogy mennyire van belőle szükség. 

Megállapítja a miniszter, hogy a segélyakció 
ttern általános jellegű, a lakosságnak csak három 
Ínséges kategóriájára terjed ki, az ellátatlan mezó-
•gazdasági és kubikos munkásokra, egyéb foglal' 
ftbozása ínséges szenvedő munkanélküliekre és a jég. 
>!*erés, vagy más elemi csapás következtében termés 

nélkül maradt törpebirtokosokra, valamint mind-
három kategória közös háztartásban élő ellátatlan 
családtagjaira. Kimondja a rendelet, hogy ezek 
közül a munkaképesek, akik önhibájukon kivül 
maradtak kereset nélkül, csakis közmunka ellenében 
részesülhetnek az inséggabonából. A gabonasegély 
nagysága fejenként és havonkint a 10 kilót meg nem 
haladhatja. 

Ha munkanélkülieket segélyez az inséggabonával 
— közmunka ellenében —- a város, akkor a gabona, 
illetve a liszt árát a forgalmi értéknek megfelelően 
a boletta árának és a forgalmiadónak a beszámítá-
sával kell megállapítani — mondja a rendelet. 
Az inséggabona árát egyébként a törvényhatóságnak 
készpénzben kell megtéríteni. Ha a város a gabonát 
liszt formájában kívánja az ínségesek kőzött kiosz-

j tani, akkor szintén nem számithatja hozzá a vámőr-
| lés kiltségein kivül a lisztforgalmi adót és a bolettát. 

Elfogták a betörőtársaságot, 
amely legutóbb 22 betörést követett el 

. (A Délmagyarország munkatársától.) A Délma. 
Wjarortság már több ízben beszámolt azokról a 
sorozatos betörésekről, amelyeket az utóbbi he-
tekben követtek el Szegeden. Szinte alig volt olyan 

hogy a bandába tömörült betörők ne tettek 
[»olna látogatást egy-két lakásban, pincékben, meg-
KlézsmáltáK a baromfiólakat és mindent elloptak, 
rftmi a kezükügyébe került. A központi ügyeletre 
;egész tömegévei érkeztek a feljelentések a külön, 
böző lopások és betörések ügyében, a rendőrség 
íbűnügyi osztálya három héten keresztül üldözte 
* betörőket, akiknek egyrészét hétfőn végre si-
került elfogni. 

A nyomozás első stádiumában a rendőrség meg. 
Kilapította, hogy a városban két betörőtársaság 
garázdálkodik. Az egyik specialitása az üzletfoszto-
jgatás, a másik pedig a lakásokat, pincéket és ud-
varokat látogatja. Ez utóbbiakat sikerült most ki-
tartó munkával ártalmatlanná tenni. 

Az elfogott banda tagjai: Rovó János 33 éves, 
Szabó András 22 éves, Méhes József 21 éves, Nagy 
Mihály 20 éves, Mózer Sándor 21 éves napszámo-
sok, akik a lopott holmikat Rovó Ilona Somogyi-
telepi lakásán rejtették el. Rovó Hona volt az 
orgazda és a betörésekből származó rengeteg ruha-
neműt és élelmiszereket ő értékesítette. Valameng-
ngiüket letartóztatták, egyelőre még nem kisérték 
át őket az ügyészségre, mert előbb a rendőrség ösz-
szeállitja a teljes bünlajstromot. Eddig 22 eset' 
ben ismertek be különböző betöréseket és tolvaj, 
lásokat, de a rendőrség meg van róla győződve, 
hogy még több hasonló bűncselekmény terheli az 
elfogott betörőket. 

A nyomozással párhuzamosan a rendőrség az 
üzletbetörőket is keresi. A nyomozást végző detek-
tívek már tegnap olyan nyomokra bukkantak, 
amelyeknek alapján ennek a társaságnak ~z el-
fogatására is remény van. 

városokra hárítja át a szegény jogon rendelt gyógy-
szerek költségeit ts, amelye1'! eddig az államkincs-
tárt terhelték. Ez Szegeden évi 20—25 ezer pengőt 
jelent. A városra hárítja át a miniszter a Járvány-
kórház és a fertőtlenítő Intézet teljes fenntartást 
költségei', amelynek eddig a felét i.3 állam vi-
selte. Ez 30 000 pengő n j terhet jelent. A kórházra 
magára a tízezer pengős állami hozzájárulás ese-
tén évente körülbelül 35.000 pengőt kell ráfizet-
nünk. Eddig 25.000 pengőt fizettünk rá. A va-
rost tehát mintegy $5.000 pengővel terheli evén tű 
a kórház fönntartása, amiből mintegy hatvanezer 
pengő az u j teher. 

Jl kór&áxrendelet 
60 eszer pengő ujabb kiadással 

ler&eli meg a vámost 
(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 Budapesti Közlöny legújabb száma közli a nép-
jóléti miniszter már régebben beharangozott kór-
bázrendeletét, amellyel legutóbb a városok kong-
resszusának polgármesteri választmánya is fog-
lalkozott. A választmány határozata alapján kül-
döttség kereste fel annak idején Ernszt Sándor 
taépjóléti minisztert és bejelentette tiltakozását a 
városi háztartások ujabb megterhelése ellen. A 
rendelettervezet szerint ugyanis a miniszter a 
közkórházak államsegélyét pausál összegben kí-
vánta megállapítani, ami azt jelenti, hogy a kór-
házakat fenntartó városok ezután nem kapnak a 
szegényjogon ápolt kórházi betegek után egyen-
kint ápolási költségmegtéritést az államtól. A mi-
niszter a polgármesterek előtt kijelentette, hogy 
rendeletével az adminisztratív munkát kivánje egy-
szerűsíteni , az a városokra ujabb terhet nem há-
rit mivtel a pausál-összegeket az eddigi adatok 
alapján állapítják meg. 

A városok a miniszter kijelentései után félig-
jneddig megnyugodva várták a rendeletet és nem 
is gondoltak arra, hogy az mégis horribilis u j kő-
telezettségeket ró rájuk. 

A rendeletet — legalább is szegedi vonatkozá-
saiban — már áttanulmányozta Senltéty Sándor 
főszámvevő, aki érdeklődésünkre a következőket 
mondotta róla; 

— A miniszter számszerűleg nem állipitotta 
meg a kórházak államsegélyének átalányősszegét, 
csak elrendelte annak a megállapítását Ez az áta-
lányösszeg a rendelet szerint tényleg nem lesz ki-
sebb, mint amennyit az elmúlt évben kapott a 
•áros. Szeged tehát valószínűleg Uzezer pengőt kap 
ezen a címen. Ha tehát megkapjuk ezt a tizezer 
pengőt, a rendeletbe foglalt határozatok értelmé-
ben a kórház fönntartása a várost hatvanezer pen 

njabb teherrel sújtja. A miniszter ugyanis a 

Dr. Onni Talas előadása 
a szegedi egyetemen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

egyetem aulájában hétfőn este előadást tar-
tott dr. Onni Talas finn meghatalmazott mi-
niszter. Az előadáson megjelent a többek kö-
zött dr. Glattfelder Gyula Tsanádi püspök, dr. 
Pálfy József polgármesterhelyettes, begavári 
Back Bernát felsőházi tag, az egyetem tanári 
karának nagyrésze és sokan mások. 

'Az aulába belépő finn követet dr. Vzress 
Elemér rektor üdvözölte német nyelven. Ez-
után dr. Onni Talas német nyelvű előadást 
tartott »A finn nép küzdelme szabadságáért« 
címmel. A követ bevezető szavaiban rámu-
tatott arra a sok közös vonásra, ami a két 
szabadságszerető népet, a finneket és a ma-
gyarokat jellemzi. Ezután igen élvezetesen 
beszélt azokról a heroikus küzdelmekről, ame-
lyeket a finn nép szabadságáért a svéd ura-
lomtól kezdve az orosz uralmon keresztül a 
legújabb időkig folytatott, amikor is a világ-
háború után a finnek is visszanyerték szabad-
ságukat és Finnország is elfoglalhatta helyet a 
népek tulturközösségébeil. _ 

Onni Talas előadását a hallgatóság tnelek 
gen megtapsolta. 

Tanácskozás a törvénykezési 
illetékek felemeléséről 

Budapest, október 26. A pénzügyminisztériumban' 
Vargha Imre államtitkár elnökiésével értekezlet 
volt a törvénykezési illetékek emeléséről szóló 
rendelettel kapcsolatban. A tanácskozáson részt-
Vettek a budapesti és vidéki ügyvédi kamarák kép-
viselői, továbbá örffy Imre, Lakatos Gyula és 
Rassay Károly, a 33-as bizottság ügyvédtagjai. Az 
illetékek emeléséről szóló rendelet életbeléptetését, 
mint ismeretes, november, elsejéig felfüggesztették 
hogy addig az esetleges változtatásokat amelyek 
különösen az ügyvédi kar részéről merültek fel, 
megtehessék. Egyrészt arról van sző, hogy a leg-
alacsonyabb kategóriáknál, amelyeknél az emelés 
a legnagyobb mértékű volt, esetleg mérsékléseket 
léptessenek életbe, másr íszt pedig arról, hogy az 
ügyvédek felelősségét a törvénykezési illetékek be. 
fizetése körül enyhítsék és a felelősség egyrészét 
a felekre hárítsák. 

S Z E R D Á N K E Z D Ő D I K 

Fehércégtáblás 
II. 

BOROS MIKSA cég 

NAGY MAGYAR VASARA 
amelynek jelszava: 

Nem elég ha olcsó, ió is legyen az! 


