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33 ingyen iisanviselö 
a városházán 

(A Délmagvarország munkatársától.) A vá-
rosi költségvetés közgyűlési vitáján esett szó 
arról, hogy a városnál több, mint harminc-
olyan tisztviselő dolgozik, aki munkájáért 
semmiféle fizetést nem kan. A kérdést Lájer 
Dezső érintette felszólalásában cs kijelentette, 
hocy a fizetésnélküli ingvenmunkát antiszo-
ciálisnak tartja, mert ingyen munkához jut-
tatja a várost és ezzel elveszi azoktól a kere-
tet! lehetőséget, akik rá lennének arra utalva. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester az. 
ügyben a kővetkezőket mondotta: 

— Ugy tudom, hogy a városnak jelenleg 83 
fizetésnélküli alkalmazottja van. Ezeknek 
nagyrésze nem most került a városhoz, hanem 
hosszú évek alatt szaporodott föl ennyire 
számuk. Mindegyik azzal jött hozzám, hogy 
engedjem dolgozni valamelyik hivatalban, 
fizetésre nem reflektál, mert csak bele szeretne 
tanulni a munkába és az irodai fegyelembe. 
Az első szóra természetesen senkit sem vettem 

fel, de aki sokat járt hozzám, sokáig ismétel-
gette kérését, azt a végén nem utasíthattam el, 
hozzájárultam ahhoz, hogy egyik, vagy a má-
sik ügyosztályban kapjon valami munkát. 

— Szociális szempontból ezt nem"tartom «• 
ítélendőnek, mert ezeknek az ingyentisztvise 
löknek tulajdonképpen nincs munkájuk, mun-
kaerejüket könnyen nélkülözhetné a város és 
az adminisztráció egyáltalán nem érezné meg 
a hiányukat. Kizárólag az ő kívánságukra és 

ő érdekükben történt, hogy felvettem őket. 

Megkérdeztük a polgármestertől, hogy a fel-
veendő közigazgatási gyakornokokat ezek kö-
zül az ingyenmunkaerők közül válogatja-e 
majd ki a város. 

— Nem hiszem — mondotta a polgármester 
hiszen a közigazgatási gyakornoki álláshoz 

jogvégz^ttség kelt már pedig a harminchárom 
ingyentisztviselő közül mindössze öt, vagy hat 
van jogvégzett fiatalember. 

Koksz elfijegyezhetfi Bach Jenő és Testvére 
cégnél. M* 

T e l e f o n 1 1 - 2 6 . 

Szombat Róm. kath. Kordula. Prot. 
Előd. A nap kél 6 óra 29 perckor, 

nyugszik 17 órakor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
l-ig, a Vároai Muzenm mindennap, vasár- és ün-
nepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig van nyitva. Fo-
lyóiratcsere kedden, csütörtökön, szombaton dél-
után fél 5-től fél S-ig. 

F.ry^finl könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59 (tele-
fon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körűt 20 
(telefon 2268), Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1 
(telefon 1846), Nagy Gy. őrök, Takács István Bol-
dogasszony-sugárut 81 (telefon 2125), Selmecz Béla 
Somogyi-telep (telefon 3425), Bulcsu Barnabás 
Kálvária-tér 7 sz. (telefon 3278). 

— Szerda óta nyolccal szaporodott a gyer-
mekparalizises megbetegedések száma. A fő 
orvosi hivatal közlese szerint szerda óta nyolc 
ujabb gyermekbénulásos megbetegedés történt. 
Szerdán egy tanyai, csütörtökön nárom vidék» 
rs két helybeli, pénteken pedig két vidéki meg-
betegedést jelentettek be. A Két helybeli be-
t«-g éleikorá egy éven alóli. — A makói jár-
ványkórházba tegnap beszállítottak két pver 
mekparalizises beteget. Egy hatéves püspök-
lrllei kisleány a beszállítást követő napon 
meghalt, egy másik kisleányt megfigyelés alá 
helyeztek. 

— Gnlf Hadik János Szegeden. Gróf 
Hadik János, aki a Gazdasági Liga 
szombati alakuló ülésére Szegedre érkezett, 
pénteken délben tisztelgő látogatást tett dr. 
Somogyi Szilveszter polgármesternél a város 
házán. A rövid udvariassági vizitel a polgár-
mester visszaadta Hadik Tisza-szállóneli la-
lásán. — Gróf Hadik János délután hosszabb 
látogatást tett a Kisiparosok Cipóipari Szövet-
kezetének Római -körúti gyárában. A szövetke-
zet tagjai ünneplésben részesítettek az IOKSz 
elnökét, aki válaszában meleg elismeréssel 
emlékezett meg a szövetkezet működéséről és 
a gyár teljesítményéről. Este a Tisza-szállóban 
s. OGL vacsorát rendezett, melynek kereté-
ben Hadik János tájékozódott a gazdaviszo-
•vrVM. A v:'rff'nn {»'-dilroi Roko' Pál nvugal-
mazott helyettes polgármester üdvözölie.' A 
Országos Gazdasági Liga szegedi csoportjának 
ilakuló gyűlése szombaton belelőtt fel 11 óra-
kor lesz '»/ ipartestületben. 

Y O - Y O cs,mege 24fi ! lér 
T ö l c s é r y cukrásznál 
I ¡JM'okháíir épülettel »zemíw 

— Körmendv Mátyás béte;'. K ö r m e u d y 
Mátyás országgyűlési képviselő, az ipartes-
tület elnöke tegnap óta beteg. Szerdán Buda-
pesten járt, majd hazatérése után súlyosabb 
rosszullétről panaszkodott Az orvosok nagyfo-
kú idegkimerültséget állapítottak meg. Beteg-
ágyához senkit sem bocsá) tanak be és semmi-
vel sem szabad foglalkoznia. Az orvosok remé-
lik, hogy néhány napon belül helyreáll Kör-
mendv egészsége, ha megőrzi nyugalmát. Ilyen 
körülmények között bizonytalan, hogy'megje-
lenik-e a vasárnapi ipartestületi rendkívüli 
közgyűlésen. 

— Használt ruhákat gyűjt a népjóléti ügy-
osztály. A városi népjóléti ügyosztályban nap-
ról-napra jelentkeznek olyan Ínségesek, akik-
nek testét ruha helyett rongyok borítják és 
akiken alsófehérnemü egyáltalában nincs. 
Ezek elsősorban ruhát kérnek a várostól. Az 
ügyosztály most elhatározta, hogy ruhagyüj-
tési akciót kezd. Egyik megbízottja be fogja 
járni a várost és följegyzi azokat, akik haj-
landók használt ruhaneműiket ingyen áten-
gedni az ínségesek számára. A felajánlott hol-
mit azután kocsin szedik őssz3 és munkanél-
küliekkel hozatják rendbe. Ha bizonyos ruha-
készlet összegyűl, akkor a ráutaltaknak ruha-
félét utal ki a népjóléti ügyosztály. 

- Baja megtagadja a Speyer-kölcsőn törleszté-
sét. Bajáról Jelentik: A városok kongresszusa már 
régebben felterjesztéssel fordult a kormányhoz és 
a városok nehéz helyzetére való tekintettel a Spe-
yer-kölcsön törlesztésének felfüggesztését kérte. 
A kormány azonban nem válaszolt a felterjesz-
tésre és Így a városok kénytelenek voltak az uj 
költségvetésbe a kölcsön amortizációját ls fel-
venni. Most foglalkozott a kérdéssel Baja közgyű-
lése is, amelyen érdekes határozatot hoztak. A 
közgyűlés kimondotta, hogy megtagadja a Speyer-
kölcsön törlesztését Beaenyey Miklós bizottsági 
tag terjesztette elő az erre vonatkozó Inditványt. 
Hivatkozott arra, hogy a hitelező ugy sem kapj* 
kézhez a törlesztést, de különben «s t, költségvetés 
egyensúlyát csak ugy tudják biztosítani, ha egye-
lőre az amortizációs fizetéseket megszüntetik ar-
r^ az időre, amíg a p?nzflgvi helyzet javul A vá-
ros fő jövedelme haszonbérekből áll, ezek pedig a 
mai viszonyok között csak nehezen folynak be. A 
javaslat alapján kimondotta a közgyűlés, hogy a 
Spíyer-kölcsön törlesztését egyelőre felfüggeszti. 

— A várost gyümöirífaakeió. Azok, akik a vá-
rosi gyümölcsfaakció keretében még nem igényel-
jek facsemetéket, 10 f-Mér ciánozási illeték lefize-
tése ellenében a városi főkertésznél Újszegeden, 
vagy a Szegedvidéki Gyümölcstermelők ideiglenes 
irodájában (Kossuth Lajos-sugárut, Raffay-ven-
déglő). szombaton és hétfőn igényüket bejelenthe-
tik. A Gyümölcstermelők Egyesülete a termeléssel 
kapcsolatos minden kérdésben hetipiacos napokon 
délelőtt 9—12 óra köze" évesen ad tanácsot. 

A I l i i T É t ó 
ha eélsserű teatápoláasal mogedzi, «Uoatillóvá 
terel a «tervezetét. 

Minden nap, amelyen Ont meghűlés, kimerüli-
aég, bágyadtai*, betegeér, meggátolja munkájában 

pótolhatatlan veszteség. 
Haasaáljoa naponta testinek 1 «mosásira, isaai-

nak, végtagjainak bodörxaőlésérs, «iájának, tor-
kának Cblögetéaére vagy bslaőleg: cukorra csep-
pentve a. «• 

Súlyos bányaszerencsétlenség 
GTBdotísIR 

Két halott 
(Budapesti tudósítónk lelefon jelentése.) Pén-

teken délben Gyöngyösön súlyos bányaszeren-
csétlenség történt Egv kőbánya beomlott és a 
kődarabok maguk alá temettek három mun-
kást, akik közül kettőt már csak holtan tudtak 
a kövek alól kihúzni. A harmadik munkás is 
életveszélyes sérüléseket szenvedett 

I detektív és két leány 

nista cselekményekkel gyanúsítottak. A ká-
nyák közül kettőt elbocsájtottak. A leányok 
nem mertek éjszaka egyedül hazamenni. et-> 
ért Márkus Sándor detektiv kisérte el őket 
aki azonban a leányokat becsalta erv kocsmá-
ba és mindkettőt leitatta. Később az egyik 
leányt elküldte: a másikat pedig elvitte egy 
szállodába, ahol eröszakot követett el rajta. A 
detektívet letartóztatták. . < -

Kézimunka, előrajzolás 
fontlak 4a mlndenn«n»ü kástnmaksftnyag 

legolcsóbb betzersét l forr A« a 
2 

, , T I S Z A " - A R U H A Z 
— Páca S70 eier pengőt irányzott «10 a téti tn-

•égenyhitécr«. Pécsről jelentik: Pécs v á m tör-
vényhatósága most tárgyalta a Jövö évi költség-
vetést Nendtvieh Andor polgármester expozét 
mondott, amelyben megállapította, hegy az a) 
költségvetés már nem la a stagnálás, hanem a 
visszafejlődés képét mutatja. A városnak legfőbb 
törekvése — mondotta — az lnségakcló lebonyolí-
tása. Pécs 570 ezer pengőt irányzott elő a nyo-
mor elleni harcra. A város jövedelmeinek fokozi-
sa érdekében a kereseti adót egy, a jövedelmi és 
társalati adót hosz százalékkal felemelik. 

— Tizenkét évig az istállóban tartottak egy 
félkegyelmű flut Bukarestből jelentik: Szúr« 
vában Salamon Hermán kereskedő istállójá-
ban egy ketrecben rongyok kőzt teljesen le-
sovánvodva egy 18 éves fiatalembert találtak 
Kiderült, hogv'a félkegyelmű gyermeket szülei 
12 év é'j». tartolták állati sorban elzárva. 

I servhölöh, haskötők, főzök legtobbak I 
j nötle Vesztyflsnél, Klauzál tér 3. szám. m | 

leírás, másolás sorooklfül Jutányo-
sán eszközöl K e 11 e r " m 
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Y O - Y O pereccel 
K«uitü O / o i z l a n - i U t ö d e , ö r o i i l i i t a n 

'Esti nyelvtanfolyamok 
Egyetem rektorának és Iparkamarának pirtíogiaá-
vat. Angol, francia, ném«t olasz lektorok vexetéaiveL 
Kezdő éa haladó kurzusok. Jelentkezne oki 51. Aa 
22-én 19—20 órakor IparoatanonciakoKHMm. Díj el«ő 
szemeszterre 7-S0 P. Fizethető kit rireletbm 1«. I 
A kurzusok kezdete hétfőn, okt. 24-én 19Va árakor, j 


