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a szellemi szOkségmqnkAsok további alkalmazására
munkatársától.)

A csü-

törtöki tanácsülés** dr. vitás SttzM Géza tanácsnok bejelentette Somogyi polgármesternek, hogy a
kerúletj szegényhivatalok közül kettő najiiktQtannd
vált, njiveJ »z épület, amelyben eddig dolgoztak,
tatarozás alá kerül. A népjóléti tanácsnok javaslatára a polgármester hozzájárult ahoz, hogv a
hivatalokat ideieianesen a Ctsrtpet-eori i: k ég.
bnra K kit egystobda tokiadban hfyetzék

et.

Bejelvutelte Szabó tanácsnok azt is, hogy a téli
hónapok alatt a népjóléti ügyosztály * szegényhivatalokban és « munkaközvetítő hivatalban 10
szellemi szükségmunkást foglalkoztatott heti 20
pengő díjazással. A pénzt a főispán által kezelt
inségalapból kapták. A főispán most beszüntette
a fizetésükéi, mivel az alap kimerült. A tiz szellemi
szükségrnunkis begyakorolt munkaerejére a népjóléti ügyosztálynak továbbra is szüksége rsn, e»ért
a népjóléti tanácsnok art javasolja, hogy a város

tartsa meg őket a nyári hónapokban la.
A szellemi szükségmunkások fizetésére fedezete
nem igen van 9 városnak, meri, mint a főszámvevő
bejelentette, a se^é'vezésekre és egyéb népjóléti cé-

lokra felvett 3fíl.OOO pengős költségvetési tételből
eddig már több mint 140.000 pengőt elköltöttek,

tehát mi n dőssze l^o.nao pengfi van az év hátra-

lévő háromnegyed részére, ami semmi esetre sem
less elegendő. A társadalmi gyűjtés eredményeképen a tervezett 23.000 pengő helyett csak 16.000
pengő folyt be, ezt pedtg már szintén elköltötték
kenyér, burgonya és lakbérsegélyekre. A szegényalapnak szintén nincsen pénze, sőt a körergélytket kan hat prngárs kellett leszállítani, mert
tóbbre nincsen fedezet, igy is havonta 5400 pengőt
költ el a város. A szellemi szükjégmunkásokat
csak akkor tartják meg, ha valahol találnak a

fizetésükre fadezetet

leszállított
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Toskereskedésében Szetteden
FÉKETESAS UCCA ti. SZ.

Kártérítés a letartóztatás miatt

A szegedi törvényszék ezer pengd kártérítés megfizetésére ítélte a szentesi
renddrfogalmazót, aki letartóztatta és fagvafarlgtta dr. Dénes Istvánt
(A Délmagya rr>rszág mankaédnátálj A szegedi
törvényszéken <ir, K*km*a Láwló törvépysaáki Wró
érdekes fcirtérilési perben bozott érdekes Ítéletet
A felperes dr. Dénm István volt nemzetgyűlési
képviselő volt, aki dr. Béngi Tibor szentesi rendőrfogalmazó ellen adott be kártérítés iránti keresetet.
Dr. Dénes István keresetében előadta, hogy a
rault év márciusában Szentesre qfa^ott hogy egyik
perében a helyszínen tárgyaljon a fjekkel, f ő b beket fclkaresett a lakásokra, másokkal a kocsmában találkozott. Innen egyik ügyfele Misára ment,
ahol ebédre volt hivatalos. Ebédelj közben megjelent dr. Bingl Tibor rendőrfogalmazó és
azon m címen, hoffg Mtoft gya**t tartott,
amelyen államellenes ugató bestédet mondott, letartóztatta ét bevitte a rendőrségre.
Dr. Dénes István t randőiségen igazolta m a g á t
és kérte szabedonengedéMt, mert - mint mondotta _ másnap iáníyalás* vau a szegedi törvényszék előtt és ott okvetlenft' meg kot? jelennie. A
rendőrfogalmazó azonban nem engedte gt Dvnest
hanem még másnap is ott tartotta és cs«k akkor
ítélte^ tiltott gyűlés tartása miatt
napi eUáA keresetlevé' szerint azon a napon, amikor "
szentesi rendőrség fogdájában « t , dr. Dénes Istvannak a szegedi törvényszék előtt kellett volna
megjelennie egy 2^.000 pengős per tárgyalásán.
Intézkedett ugy** a helyettesit* iránt de a* ücvféi tekintettel arra, hogy Dénes személyes m e g j X
nését kötötte ki. megvonta tőle a L f e J
Dénes erre való hivatkozással a zt kérte a birósáa-'
? L

""

Mért*

elmén

1000 pengót, amennyi kár érié öt as ügyfél
tése miatt Kérelmét azzal Indokolta/ hogv
dr.
Bényi Tibor eljárása jogtalan volt.
A biróság már több alkalommal tartott az igy.
hen tárgyalást. Tanukat hallgattak ki. Iratokat femertett-ik. A csütörtöki tárgyaláson, amelye? Dé-

Krl % I ' i ? : 9 0 t t ó
biró ítéletet hirdetett, amelyben

dr. Keiemen

kötelezte dr. Bénui Tibor re ndőr fogaimatót az 1000 pengő tQKe ti ?/l /J t Ir kamatai
valamint a perkö'tsegik >neg/ize téa ére.
Az itéiet indokolásában a biróság megállapította

hogy « rendörfogeimazónak nem áUott jogában
dr. Dénes Istvánt tét napig foqvatartati, hanem
(Hitelbe vétele után osonnál ki kellett volna halK
gatoin és mint olyan embert akinek fogtalkozáea,
vagyona, bejelentett lakása van. azonnal szabadon
Mtctt volna engedni.
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A 8aage« Meteoraioglal Obraervatdrfnm Jelenti:
Szögeden a hőmérő legmagasabb állása 17.8 fok
Gelsins, a legalacsonyabb 4.6 fok Celstns. A barométer adata 0 fokra ét tengerszintre redukálva reggel 765-2 mm., este 7629 mm. A le-regő páratartalma reggel 80 százalék, délben 57 százalék. A
szél iránya északnyugati, erőssége 2—4 volt
Idő jóslat a Délvidékre: Változóan felhős Idő,
további hőemelkedéssel.
A !IIM«orolo£at In'ézet Jefeotl este I I Orrkr>r:
A csütörtöki nap folyamán a hőmérséklet lényegesen enyhült. Várhaló Időjárta: Tovább melegedő, belyenkint felhős idő, éjszakai lehűlésekkel.

A budapesti

Hirek.
— A választól névjegy***. A közponfl
mány csütörtökön délben ülést tartott dr.
m o g v i Szilveszter polgármester elnökletével. A
vála'Z'mány a jövő évi képviselőválasrtók névjegyzékének ósszeállitásával foglalkozott. A né*<
jegyzéket a* érvénvben lévő kormányrendelet aze-'
rint feegvszerüsitett módon kell össaeállitenfa a,
válacz'mánvnak. még pedig »z idei, tehát az 1981-;
ben ösffáUitott névjegyzék alapján. A választmány átvizsgálta a mult évi összeírást lapokat
és megállanitotta, hogy 1048 olyan s«egedl pót!
gár ven. aki a mult évben elérte a választójog^
korhatárt és a választójog egyéb kellékeivei fa
rendelkezik. Ezeket felvették
a névjegyzékbe,!
smelyből viszont 594 olyan választöt töröltek, aki
Időkőzben valamilyen ok miatt elveszítette vá-j
la'Ztói jogosultságát. Ezek szerint a Jövő évi név-'
jegyzékben 451-el emelkedik a választók száma,
amelv as idei névjegyzékben 43.278. Az a} fel-,
vételek vagy a törlések ellen felszólalásnak van
helye. A névjegvzékeket minden házban kózszem-'
lére füageFz'ik ki.
— Egyheti szabadságra megy a polgárme^er.
Dr. S o m o g v i Szilveszter polgármester pünkösd
után egyheti szabadságra megy. Szabadságát való-!
szinüleg fiánál tölti el Békéscsabán.
— Május 19-én ül
a gkzgyán Msettefg.
A polgármester a gázgyári ad-hoc bitottsáflo* tnájus 19-ére, csütörtökre' hívta össze, amikor vé^e
a nagybizottság ls megismerheti a gázgyárt téfgvalások anyagát. Az ülésre meghívót kapott a
gázgyár központi igazgatósága is.
— Meghalt dr. Nagy Samuié Ezen a nehoaen kibontakozó tavaszon, amikor a halál a fegszeszólyesebb össze visszaságban Sredi áldozatait, mint
még talán soha. — ma olyan ütést produkált,
hogy a legközelebbi hozzátartozókon ldvW a legnagyobb baráti kört döbbentette meg: dr. N a g y
Samu. rz általános tiszteletben &5 népszerű belgyógyász felesége, K i s s Sárik*, alig kétheti betegség után, csütörtökön reggel meghalt Amire
az orvostudomány csak képes, azt mrfnd megkísérelte, hogy életben tartsa. Betegágyánál állandó
találkozója volt a kar legjobbjainak, de a titokzatos gvilkos kór nyilvánvalóan erösebb voft mindenkinél s a filigrán termetű beteget leigázta.
Már napok Öta aggodalommal kisérte baráti köre
ezt a végzetes harcot bízva abban » hatalmas
te«rmésretben, amely annyiszor boeott már csod á t — a halál hiro épp azért hatott megdöbbentő erővel. Sok, nagyon sok jóbarátja
volt
Nagvné Kiss Sárikának, ald kedves módon tartozott hozzá ennek a városnak a színéhez, arculatához- Friss, őrökké mozgékony, kis alakja otf
volt mindenütt, ahol irodalmi, mövés»eti léteg•etet vett Szeged; ott volt a társasélet nagy rfitegzetének minden alakulatában és mindenhova
nonthatatlan j ó kedvet, baráti meleg szivet, szt,
porkáló — sokszor önmagát sem kímélő — széliemét, pe*sgő Ötletességet vitt magával. Emberpár ritkán egészítette kl egymást annyira tökéletesen, mint dr. Nagy Samuék; ideális házaséletüket a harmóniának mek^e borította el állandó
derűvel, megértéssel s a tudós férj, még Jóval
tnnen az élet delén, valósággal apai gyöngédséggel . a bölcs szelíden mosolygó gyönyörködésévé
veaette az ő nagy gyerekét Ald, sajnos, gyermek
maradt abban is, hogy nem vigyázott eléggé az
egészségére. Soha el nem fáradó "teste, fürge szelleme most jut kénvsaerü pihenőhöz. Pénteken délután 4 órakor kiérik a családi Kiss D.-házbó!
utolsó ntjára— »HargHa várafje c jelképes székely község 14-re
hirdetett rendes havi műsoros estély* elmarad.

pUnkOsdUllléreü

g y o r s
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már most megválthatiák
kedvezményes áru legyeiket
a Deimaggarország Kiadóhivatalában
a Magyar Úszószövetség

viiipóló- és usgémérkózésére
valamint a

Belvárosi Szinház, T e r é z k ö r u t i Szinpad, Művész
Szinház, Fővárosi Operettszínház és Beketov cirkusz

mams 16 im amu\u\ vaün csii előadásaira.

