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Rókus ui plébánosa: 
dr. Henny Ferenc szőregi esperes 

HéJfőn tartotta meg plébánosválasztő ülését a kegyúri bizottság 

Köt-szövöttben elBljir 
1 „Lampe! és Hegyi" gyár. j 

(i4 Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délben ült össze dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester elnőkletéve' a Ve yuri fcizo'tsá®, bo^y 
megválassza Brcisach Béla utódát, Rókus uj 
plébánosát. Dr. vitéz Szabó Géza kulturtanács-
nok ismertette a választás előzményeit. Elmon-
dotta. hozy dr. Glattlelder Gyula megyéspüspök 
lunius 10-én Irta ki a nályázatot és nyolc lel-
kész nyújtotta be pályázatát: dr. Henwj Fe-
renc szőregi esperes-plébános, Karácsonyi 
Guidó ujszegpdi lelkész, Krämer Tamás kis-
teleki plébános, Kopasz Antal röszkei plébános, 
lAszló János felsőközponti plébános, Gönczi 
Károly rókusi lelkész, dr. Balogh István bel-
városi lelkész és Hodács Ágoston kisiratosi 
plébános. A pályázók közül a megyéspüspök dr. 
iHenny Ferencet, dr. Krämer Tamást és László 
Jánost telölte. A coleármester közölte a Qüsjjök 
határozatát a rókusi e^yházkö-':"'^!. amelv 
ugy határozott, hojjy a legszívesebben Krämer 
Tamást üdvözölné a városrész uj plébánosaként. 

A uc^gármejter ezután elrendelte a névszerinti 
titkos szavazást. A bizottsác.taeiai között kiosz-

(A Délmagyarország munkatársától.') Hétfőn 
dr. vitéz Szabó Géza kulturtanácsnok elnökleté-
vel megbeszélést tartottak azok, akiknek szere-
pük lesz az inségmunkálatok irányításában. 
Résztvett a megbeszélésen Czlgler Arnold, ékít a 
munkásszázadok megszervezésével biztakmeg. 
dr. Balogh István lelkész, a szellemi munkanél-
küliek mozgalmának Irányítója, Lung Mihály, 
a hatósági munkaközvetítő hivatal főnöke és 
fíergár Viktor városi főmérnök. A megbeszélés 
eélja az volt, hogy az akció Iebonvoli'.'.sában 
résztvevő hivatalok kőzött biztosítsák a zavar-
talan együttműködést 

Megállapodtak abban, hogy 

á i Inségmunka 17-én, csfltörtö-
kfln reogel kezdőulk, amikor M-
rOlbelOl kilencszáz munkanél-

külit állítanak munkába. 

Addig a munkaközvetítő kimutatása alapján 
összeállítják a munkásszázadokat kerületi be-
osztás szerint A várost nyolc kerületre osz-
tották fel, minden kerületnek külön vehetője 
van és külön gyülekező helye. A munkások 
reggelenkint itt gyülekeznek össze, itt történik 
meg a névsorolvasás és innen indulnak el mun-
kahelyeikre. 

Az inségmunkák költségvetése szerint a sze-
gedi munkanélküliek foglalkoztatásához 

430,000 pengőre lenne szükség. 

A társulati, a jövedelmi és a kereseti adó után 
kivetett inségjárulékból 220.000 pengő folyik 
be, az állam 80.000 pengő segélyt folyósít a 
városnak, igy 

130,000 penaőre egyelőre nincs 
fedezet. 

Ennek következtében ugy határoztak, hogy a 
nőtlen munkanélkülieket m'nden hónapban hat 
napig, a nős és egygyermekes munkanélkülieket 
kilenc napig, a nagyobb családuakat két hétig 
foglalkoztatják másfélpengős inségnapszám. 
mai. így 

bavonta 9--, 13-50, Illetve 18 
pengőt kereshetnek a munka-

nélküliek. 

Ha sikerül fedezetet találni a még hiányzó 
130.000 pengőre, akkor a nagyobb családuak 
számára 24 pengős havi keresetet biztositanakl. 

Megbeszélték a délelőtti érteV.e leten 

a szellemi munkanéikQiiek 
foglalkoztatásának kérdését is. A jelentkezők 
•zárna 500 volt, ezeknek a felét azonban ki-

tották a lebélyegzett szavazólapokat, amelyeken 
három név volt, a három jelölt neve. A válasz-
tók két név áthúzásával telezték, hogy a har-
madikra szavaznak. A szavazatok összeszámlá-
lása igen izgalmas volt. A polgármester bon-
togatta fel az urnából kivett szavazólapokat és 
állapította meg, hogy kire esett szavazat. Az 
öt első szavazatot László János kapta, azután 
dr. Henny Ferencre került a sor és Penny kilenc 
szavazat után utolérte Lászlót. Végül 

Henny Ferenc 12, László Jánns 9 <s Kr i-
mer Tamás 4 szavazatot kapott. 

A szavazás eredménye alapján a polgármester 
megállapította, hogy a kegyúri bizottság dr. 
Henny Ferencet választotta /ne7 rókusi plébá-
bánossá. 

Dr. Henny jelenleg Szőreg esperes-plébánosa, 
ötvenhét éves, Iskolatársa volt dr. Glattfelder 
Gyula püspöknek, képzett, nagyműveltségű pap, 
délvidéki német családból származik. A szegedi 
katolikus egyház számára nyereséget jelent 
megválasztása. 

rostálták. Negyvenet alkalmaznak az inségmun-
kások névsorának vezetésénél és a munkafel-
ügyeletnél, számos szellemi munkanélkülit kü-
lönböző közhivatalokba osztanak be, igy a mér-
nöki hivatal épitési osztálya husz kisegítő mun-
kaerőt kap, a szellemi munkanélküliekkel ké-
szíttetik el a szegénykatasztert, az Inségakció-
ban résztvevő jótékonyé gyesül etek Is közülük 
kannak irodai munkaerőt. A hivatalokban fog-
lalkoztatott szellemi szükségmunkások havonta 
30 pengőt kapnak, az inségmunkák felügyeleté-
nél alkalmazottak pedig napi két pcnqőt. A 
földmunkáknál a mérnök ihivatal a szakképzett 
kubikosok munkáját akkord-alapon számolja el, 
a többiek napszámot kapnak, 1.50 pengőt na-
ponta. 

Azt, hogy az inségmunka mivel Indul meg, 
még nem állapították meg. A mérnöki hivatal 
tesz erre holnap javaslatot a polgármesternek, 
aki azután kiadja a szükséges rendelkezéseket. 

A KUBAI TORNADO 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) New-

vorkból jelentik: A lapok rémregényekbe illő 
jelentéseket közölnek a kubai tornádó katasz-
trófájáról. A ienger árjával cápák hatoltak be 
az elöntött területekre és megtámadták az ár-
ral küzdő embereket, akik közül sokat felfal-
tak. 

Megmérgezte magát 
Feld Olga énekesnő 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése ) Feld 
Olga 46 eves szinésznő hétfőn délután Benczur-
uecai lakásán megmérgezte magát. Az énekes-
nőt sulvns állapotban kórházba szállították. 

Feld Olga leánya Feld Zsigmondn-k. az is-
mert egykori színigazgatónak. Az utóbbi idő-
ben nagy nyomorba jutott és elkeseredésében 
szánta rá macát a halálra. 

Sscécíjenyi Mozi 
Kedden és szerdán, november hó 15 és 16-An 

SCHNE1DER MAGDA 
parádés szeropében: 

Halló! Itt szerelem 
Előadások vasárnapon li, 5, 7, 9 

hétköznapon 5, 7, 9 Arakor. 

Az itélőtáblais (elmentette 
Baghy Károlynét 

Budapest, november 14. A budapesti ítélőtábla 
Kállay-tanácsa hétfőn délelőtt tárgyalta a férj-
gyilkos Baghy Károlyné bűnügyét. Amint még 
emlékezetes, Baghy Károly adótisztet felesége két 
revolverlövéssel megölte. Az asszony szerint a 
térje féltékenységből megverte, kínozta, sőt meg 
is akarta ölni. A haláltól rettegő asszony meg-
kaparintotta a revolvert és védekezés közben le-
lőtte urát. A tőrvényszék Baghy Károlynét 
felmentette a szándékos emberilés vádja alól, 
mert beigazolódott, hogy az asszony önvédelem-
ből lőtte agyon térjét. 

A hétfői táblai tárgyaláson megjelent a fia-
talasszony is. Az iratok ismertetése során kide-
rült, hogy Baghy ok nélkül féltékenykedett felesé-
gére. A gyilkosság előtt rugdalta, véresre verte, 
megöléssel fenyegette. Baghy féltékenységének az 
volt az alapja, hogy egyik látogatójuk, akiről Ba-
ghy azt hitte, először látogrtja meg őket, azt mon-
dotta: „Ma megint majdnem a testvérházba men-
tem". Az Attila-kőrutl háznak, ahol BaghyéJc lak-
tak, ugyanis testvérháza is van. 

Baghynét kihallgatása során megkérdezte az 
elnök, hogy miért nem próbálta felbontani a je-
gyességet brutális természetű férjével? 

— Azért — felelte Baghyné zokogva — mert 
szerettem és mert mindig jóvátette hibáit Én meg-
bocsátottam akkor is. amikor pnfonütött... 

Ezután az elnök azt kérdezte Baghynét61, mi-
ért nem maradt abban a lakásban, ahová férje 
erőszakoskodásai elől bemenekült. 

— Megfenyegetett, hogy lelő, — válaszolta az 
asszony. 

Ezután a perbeszédekre került sor, amelyek-
nek során az ügyész enyhe Ítéletet kért 

A tábla egy órakor hirdette ki az Ítéletet, amely 
szerint Baghynét felmentette az ellene emelt vád 
alól azzal, hogy ha bizonyos mértékben tnl is 
lépte a jogos önvédelem határát, meg kellett áIla-> 
nitani, hogy minden érzésnek, érzelemnek mec 
v.n a határa. 

Az ügyész semmiségi panaszt jelentelt be az 
itelet ellen és csatlakozott bejelentéséhez a Ba-
ghv-osalád képviselője is. 

Két fellebbezés 
a költségvetés ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
baton járt le a városi költségvetés .fellebbezési 
határideje. Az utolsó pillanatban két fellebbezés 
érkezett be egyszerre. Az elsőt a Szegedi Gyors-
író Egyesület nyújtotta be. Az egyesület a vá-
rostól 1500 pengő segélyt kért, a közgyűlés 
azonban csak 200 pengőt szavazott meg. Az 
egyesület fellebbezésében legalább ezer pengő 
segély megállapítását kéri. 

A második fellebbezést Balogh Lajos gyúj-
totta be. Fellebbezése három sűrűn telekézirt és 
többször korrigált oldalból áll. Igy kezdődik: 
»Furcsa, hogy az évek hasonló tevékenységét 
még azzal sem honorálják, hogy a jóváhagyá-
sok észrevételeit és az elutasítások indokait 
fellebbezővel nem közlik«. Ebből a tényből 
azt következteti, hogy »szorgalmasan benyújtott 
fellebbezéseit a város hatósága tán nem is ter-
jeszti fel a »jóváhagyó hatóságihoz.« Bejelenti, 
hogy megfellebbezi a költségvetést általánosság-
ban és részleteiben is. Hosszabban foglalkozik 
a vízdíjakkal és azt Igyekszik kimutatni, hogy 
a város sokkal többet szed be ezen a cimen, 
mint amennyibe a vizmütelep fenntartása kerül 
és igy a háztulajdonosokra hárit felesleges ter-
heket. »Emellett — irja aztán — a házakat a 
mérnökök zsarolják mindenféle sundam-bundam 

í fizetésekkel.« Valamivel később'ezt irja: »Ok-
i mányhamisitások egész sorával károsítják a 
j közpénztárt...» «Minden percbcn a panamá-
| kat beigazolni fogom. ..« 

A város ezt a fellebbezést is felterjeszti a bel-
ügyminiszterhez. 

Csütörtökön 
megkezdődik az inségmunka 


