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Pollik Tesívéreknél SSSESX& 
A munkanélKüliség 

A gyufagyúr bejelentése a polgármesternek 

(A üélmaggarország munkai irsáiól) A 

szegedi Szikra gyujtógyár igazgatója. Keller 
Mihály hosszabb levelet irt dr. Somogyi. Szil. 

veszter polgármesternek, akivel a gyárigaz-

galóságnak a munkáslétszám fel. m lésére vo-

natkozó határozatát közli. Bejelenti, hogy a 

gyár igazgatósága Gömbös Gyula miniszter-

elnöknek a munkaadókhoz intézett felhívá-

sára a munkáslétszám felemelését határozta 
el. A gyár a téli inség hónapjaiban munkás-

létszámát a maximálisra emeli fel, ami 30—50 
ptunkásnak nyújt nj munkalehetőséget A gyár-

ig&zgatóság arra az álláspontra helyezkedet: 

— mondja a levél —v hogy a munkanélküliség 

problémájával szemben félre kell tennie az 

összes gazdasági aggodalmaka' és még akkor 
is muimálls létszá.nmal k;ll ütemben torta, 
nia a gyárat, ha az ngV vámoló veszteséggel 
jár, mert a munkanélküliség csökkentése min-
den más problémánál fontosabb és előbbre-
való. Az igazgatóság, hogy mi él több u j mun-

kást foglalkoztathasson, n j géresaet szerez be, 

de elsősorban azokat a munka nélkülieket fog-

lalkoztatja, akik már do lw : a'; a gyárban és 

igy gyakorlatuk van. 

Bejelentette leveléfcen Keller igazgató azt is, 

hogy a gyár igazgatósága- ezt az elhatározását 

azért közli a polgármesterrel, mert bizik ben-

ne. hogy példáját követni fog iák a többi vál-
lalatok is. 
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A vásárcsarnok 
és a Mars-tér kikövezése 
Tervek a városházán a megszerzendő MaM-kölcsOn körül 

munkatársától.) A köz-
[ vita során igen sokan 

követettek a piackérdés radikális megoldását, 
a vásárcsarnok felépítését, sok szó esett annak 
az 1,400.000 pengőnek a felhasználásáról is. 
amelyet a város a gázgvártól kap a szerződés 
jóváhagyásakor. Lájer Dezső — mint ismere-
tes — be jelentette felszólalásában, hogv Kéthly 
Anna országgyűlési képviselő a Mabi-kölcsönre 
bivta fel a polgármester figyelmét és közölte 
vele, hogy egészségügyi célokat szolgáló beru-
házásokra Szeged is kaphatna tekintélyesebb 
összeget. Ilyen beruházás lehetne a vásárcsar-
nok felépitese cs a városi strandfürdő tervei-
nek megvalósítása, sőt szükség esetén a pénzt 
a Mars-tér rendbehozására is felhasználhatná 
a város. Közölte a polgármesterrel Kéthly An-
na azt is, hogv szívesen kieszközlí a város szá-
mára a Mabi-kölcsönt. 

Lájer Dezső bejelentése nagv feltűnést kel-
tett a törvényhatósági bizottságban. A városnak 
ezt a kedvezményes kölcvinszerzési alkalmat 
rem «zab-jf* e 'v lasz lün io . mert l-hetőséget 
nvujt sok sürgős probléma gyors megoldására. 
A polgármester foglalkr^ni kezdett a kérdéssel 

megbízta dr. Pá "y József polgármesterhe-
lyettest, hogy k?szitse elő a javaslatokat. 

A polgármester megbízása al.ipián megin-
dultak a városházán az előkészít'" tárgyalások 
és a tervezgetések közben érdekes ötletek me-
rültek föl. Kiderült például, hogy 

kész vásárcsarnok-tervek állanak a vá-
ros rendelkezésére. 

Több. mint husz évvel ezelőtt. 1911-ben Stras-
ser Albert budapesti ••nitész elkészítette a Rá-
kóczi-téri vásárcsarnok terveit és azt. mint ki 
vitelre alkalmas tervet, meg is vásárolta a vá 
ros. Az akkori költségvetés szerint a vás^rr«'--
n«->k felépítése 700.000 aranykoronába kerüii 
volna, ugyanezek a tervek a mai árviszonvrl. 
mellett 

roo.nno pengőért 

megvalósíthatók. A terv «zerint a vásánsar-
nr' ' i n üzlethelyiség. y) hen1r<nrv m " ' 

fülke, 28 hentesáru kisfülke, 6 nagy halárus 
bódé, 10 kis halárus bódé, 30 élelmiszeres bódé, 
ö l gyümölcs- és zöldségbódé, "2 falusi árusító-
hely és 160 iparos árubódé lenne. Elkészültek 
annakidején a jövedelmezőségi számitások is, 
«melyek szerint a város nem csak az épitkezé* 
költségeket amortizálhatná a vásárcsarnok jö-
vedelméből. hanem rntélves tiszta jövedel-
me is maradna belőle. 

A mérr-jki hivatalban a régi tervek átvizs-
g:''.: a alkalmaval felmerült az a gondolat, 
hogy 

a vásárcsarnokot nem a Rákóczi-téren 
kellene felépíteni, hanem a Püspök-té-
ren, a jelenlegi pöspökbazárépiilet he-

lyén. 

Ezt a bazárépületet a háború után építette a 
várts átmeneti időre és ennek megfelelő kivi-
telben. Az épület már régen amortizálta a költ-
ségeit. <<"' azóta tekintélyes évi jövedelmet 
biztosított a város számára. A vásárcsarnok a 
Strasser-féle terv -zerint 97 méter hosszú és t.'t 
méter széles lenne és igy beleillik a püspök-
bazár területébe. A bazárépületben 36 firl~!' 
Ivíség van. tehát az üzlethelyiségek bérlói a vá-
sárcsarnok üzlethelyiségeit kaphatnák meií. 
Mivel a bazár annakidején ideiglenes felleggel 
épült fel, előbb-utóbb ugy is le kellene bontani, 
a várost tehát károsodás nem éri. A mérnöki 
hivatal azzal is érvel a püspöktéri megoldás 
Mellett hogy a vásárcsarnok emelné a Tisza 
Lajos-körut városi jellegét és hogy a vásár-
csarnok szamára ez a hélv a viílamoskitérő 
miatt is a legalkalmasabb. 

A másik ipen fontos kérdés, amelyről szín-
.tn tárgyinak a város illetékes hivatalai, 

a V-.rs-tér kikovezésének '<érdése. 

Eredetileg arról beszéltek, ugv tudták a szak 
^•ők, hogv ennek a negyvenezer négvze'méter-
nyí területnek a kikövezése és csatornázása kö-
rei egymillió pengőbe derülne, most azonbnn 
a mérnöki hivatni olvan megoldási módot ta-
lált. amelv a uöltséseket hatvan százalékkal 
evökkcn»}. Vz ni el?r>rr?n!ns c^rint i Mar<-te-

ret klinker téglával burkolnák be. amely tar-
tósságban versenyképes a bazalt kivételével 
minden kőanyaggal, a célnak megfelel, ki* 
Siti a közegészségügyi szempontokat is, mert 
könnyen tisztitható és mosható, az ára pedig 
hasonlíthatatlanul olcsóbb. Egymill ió helyett 
négyszázezer pengőből elkészíthetné a város a 
tér egész burkolatát. De még egy igen fontos 
szempont szól a klinker téglás megoldás mel-
lett, még pedig az, hogy ezt a burkoló anyagot 
a szegedi gyárakban is megrendelheti a véres 
és'igy a szegedi munkások munkalehetőségé-
nek fokozására is nvilik lehetőség. 

Igy jelentékeny összeget takaríthatna meg a 
város a Mars-tér rendezésénél és a rendezett, 
ép burkolattal ellátott Mars-térre ősszeponto-
sithatná mindazokat a piacokat, amelveket a 
megépítendő vásárcsarnok nem szívna föl ma-
gába. A megtakarított összegből pedig bősége-
sen jutna a Valéria-tér és a Rudolf-tér ren-
dezésére is. 

A polgármester ezekről a kombinációkról 
még nem kapót4 részletes jelentést, de a Dél-
magyarország munkatársa előtt kijelentette, 
hogy helvesli az elgondolásokat és mindent el-
követ azok megvalósithatása érdekében. , 

A süketnéma utkaparó 
báli bűnügye 

(A Délmagyarors:á-i munkatársától.) Ked-

r*en dé'előtt fíabermnnn törvényszék! bíró 

előtt érdekes tárgyalás folyt le. Egy süketnéma 

tápéi utkaparó volt a vádlott A biróság gon-

doskodott tolmácsról, hogy a vádlott kihall-

gatható le-ívTen. Egyik süketnéma intézeti ta-

nár töltötte be a tolmács szerepét és ilyen mó-

don fennakadás nélkül lehetett a tárgyalást 

le'olvtatni 

A vádlott: Kaczur András érdekes körülmé-

nyek között került a vádlottak padjára. Hó. 

napokkal ezelőtt bál volt Tápén. Kaczur is 

megjelent a kocsmában, ahol akkor m á r sok 

leánv táncolt. A süketnéma utkaparó is «ze-

re'ett volna táncolni, de a leányok elhúzód-

tak tő'e. Más'elé orientálódott de sehol se 

volt siVene. A le4.iv októl azt a választ kapta, 

hogy »kukával nem táncolnak«. De a legé-

nyekkel is meggyült a baja, mert azok félre-

értették szándékát cs kidobással fengerrették. 
Ilyen körülmények között egyedül leült az 

egyik sarokba és ott addig szomorkodott a 

bor mellett amíg teljesen elázott 

A kocsmából haza "elé bezörgetett egyik 

barátjr» firdög István ajtaján, Ordőgék már 

aludtak, de Kaczur adi ' i : erős akoskodott, amig 

hement. Ekkor már nyitott kés volt a kezében. Á 

kemence padkáján feküdt ördög kisfia A 
részeg Kaczur megtántorodott és tyjitott késé-
vet ráesett a kis i ra. akit a fején sebesített 
meg. 

Kaczur András eüen súlyos testisértés és 
magánlaksértés miatt indult meg bűnvádi el-
járás. A biróság elqtt kétségbeesetten muto-
gatta. hogv nem volt szándékában senkit se 
bántani, csak keserűségében ivott; nem tudta, 
hogy mit csinál A biróság nyolcnapi fog-
házra iféite 

és kellékek qazdag választékban 
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