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A íéli
Kéaxpénzsegély

inségmunka

Helyett munkaerőt
kérnek
templom
munkálataihoz

(A Délmagyarország munkatársa tói.) A város
jövő évi költségvetésének tárgyalása alkalmával a törvényhatósági bizottság 3000 pengő
készpénzsegélyt szavazott meg a móravárosi
templom belső berendezési munkálataihoz. A
templomépitő egyházközség vezetősége most
érdekes beadványt intézett a városhoz. Azt
kérte, hogy a készpénzsegély helyett a város
munkaerőt bocsásson a rendelkezésére vezényeljen kl a templomban végzendő különböző
ipari szakmunkák elvégzéséhez munkanélküli
szakmunkásokat, akiknek neve az Inségmunkások névsorában szerepel és munkabérüket
a vállalkozók heti bérlistája alapján a város
fizesse kL
A beadvány felett nagy vita keletkezett a hétfői tanácsülésen. A tanács elsősorban abból a
szempontból vizsgálta meg a kérdést, hogy
a kérelem teljesítése sértené-e az iparosok érdekeit. Elvileg kimondotta a polgármester, hogy
abban az esetben, ha a város formát talál a
kérés teljesítésére, a templomi munkálatoknál
alkalmazandó munkások csokis a rendes munkabért kaphatják, tehát nem a másfélpcngős
napszámokat és hogy ezek a munkások egyegy hónapban nem kereshetnek többet, mint
amennyit az lnségmunkálatoknál
alkalma-ott
munkanélküliek keresnek, tehát makszlmálisan
— 9, 13.50, vagy 18 pengőt. Az ide beosztandó
Ipari szakmunkások tehát csak annyi ideig dolgozhatnak, amig ezeket az összegeket megkeresik, utána másokkal váltják fel őket mind-
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addig, amig a munka el nem készül, Illetve
amig a város által felajánlott háromezer pengős
segélyalap ki nem merül.
A tanács, illetve a polgármesetr végleges
határozatot még nem hozott, mert a szokat
lan munkaviszonyt szabályozó rendelkezéseket
át kell tanulmányozni, amelyek meghatározzák
az alkalmazás formáját és a bérfizetés módját.
Itt emiitjük meg, hogy dr. vitéz Szabó Géza
kulturtanácsnok hétfőn mutatta be dr. Somogyi
Szilveszter polpármesternek a téli inségmunkálatok sorrendjét meghatározó javaslatát. A
javaslat szerint először a Gedó melletti vizállásos terület feltöltésénél foglalkoztatják az
inségmunkásokat. Közben a mérnöki hivatal
elkészíti a Rend"zö-pályandvar
környékének
szabályozási terveit, amely a műszaki bizottság
elé kerül. Ha ezt a tervet elfogadják, akkor
a következő munka a Rendező-pályaudvar környékének rendezése lesz, ha azonban erre bármilyen ok miatt nem kerülhetne sor, akkor a
Nagybuvártó feltöltését kezdik meg. Szerepel
még a munkaprogramban többek kőzött a homokrakodó elkészítése, a Rudolf-tér muzeumelőtti részének parkosítása, a Szillérl-csatorna
kiszélesítése, különböző kertészeti és uccarendezésl munkák.
A polgármester a javaslatot elfogadta és elrendelte az általános városrendezési tervek kiírási munkálatainak előkészítését is, hogy a tervpályázatot rövidesen kiirhassa a város.

Egy öreg házaspár
megrendítő öngyilkossága Sándorfalván
(A Délmagyarorszácj munkatársától.) Sövényházához tartozó tanyák egyikén megrendítő kettős öngyilkosságot követett el egy öreg házaspár. Kocsis Bá'lnt 65 éves gazda valamikor jó
sorban élt. Nemrégiben azonban tönkrement,
házát, földjét elvesztette és feleségével együtt
napszámra kényszerült. Az elmúlt nyáron kevés volt a munka, kevés a kereset. A két öreg az
utóbbi napokban már nyomorgott. Többször
hangoztatták, hogy öngyilkosságot követnek el,
mert más megoldást nem találnak.
Az elmúlt éjszaka valóra váltották tervüket.

Az öregasszony lefekvés előtt izzó parazsat
tett a tanyaszoba padkájára
és a parázsra
nedves ját, nádzabot. A két öreg ezután lefeküdt. Hatalmas füst keletkezett a szobában
és a két öreg nemsokára megfulladt. A parázstól tüzet fogott az ágy és a két holttest, mire
rájuk találtak, szinte megszenesedett.
Az öngyilkossági a szomszédok vették észre
hajnaltájban, amikor a szobai tüz kivilágított
az ablakon. Rájuktörték az ajtót és a szobában
megtalálták a holttesteket.

AFFÉR A FILLÉRES GYORSVONATON
Alvás után párbaj, párbaj után négynapi államfogház
(A Délmaggarország
munkafársá'ól)
Az
egyik tavaszi budapesti filléres-vonaton szokatlan incidens történt két fiatalember között.
Grüner György szegedi joghallgató is a vonaton utazott es útközben lefeküdt aludni. Barátai azonban nem engedtek pihenni, jó darabig folyt az ugratás, végül Grüner megelégelte
a
dolgot és kijelentette, hogyha még valaki
ráüt, az Illetőt minden további nélkül — pofonüi. A szomszéd kocsiban utazott Kepecs
László, az egyik biztosítótársaság tisztviselője.
Nemsokkal Grüner kijelentése után Kepecs áthaladt azon a kocsin, ahol Grüner feküdt. Az
előzőleg lejátszódott jelenetekről semmit sem
todott és gyanutlanul, tréfából ráütött a joghallgatóra. Grüner felugrott és hirtelen megütötte Kepecs Lászlót.
Az afférból párbaj lett. Mind a két fél megnevezte a segédeit, akik abban állapodtak meg,
a tettleges inzultust, bármilyen félreértés
következtében történt Is, csak fegyverrel lehet
^intézni. Könnyű olnsz kardokkal, véijkimer
0léslg verekedett nemsokára a joghallgató és
a
tisztviselő egyik szegedi vívóteremben. Mind
* két fél megsebesült.
A párbajról tudomást szerzett a rendőrség
** » két fiatalember ellen párvicidil vétsége
címén megindult az eljárás. A szegedi törvény-

szék Vi/tf-tanácsa hétfőre Idézte maga elé a
párbajozó feleket, azonban csak Grilner György
jelent meg. A bíróság az ő ügyét elkülönítette
és letárgyalta. A joghallgató beismerte, hogy
Kepeccsel egy affér miatt megverekedett. Kihallgatta a biróság a tanuként megidézett két

Széchenyi Mozi
Kedden, szerdán és estitörtökön,
november hó 22, 23. és 24-én

Két szív,
egy dobbanás
Főszereplők:

Lilian Harvey, Wolf BlbachHetty » Otto Walibarg.
Előadások *-hsárnapon 3, S, 7, 9,
iitítköznspon 5, 7, 9 órakor.
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segédet: dr. Szécsy Györgyöt és Wels> Imrét,
akik elmondották, hogy a párbaj megtörtént és
annak során mindkét fél megsebesült A párbaj után Grüner és Kepecs kibékült.
A bíróság rövid tanácskozás után bűnösnek
mondotta ki párviadal vétségében Grüner Györgyöt és négynapi államfogházra
ítélte. Egyben ugy határozott a bíróság, hogy Kepecs
László ügyében uj határnapot tüz kl és arra
a tisztviselőt elövezetni rendeli. Grüner György
az Ítéletben megnyugodott.

Merényletet kíséreltek meg
Herriot ellen
Párls, november 21. Vasá-nap hajnalban Herriot francia miniszterelnök vonata ellen, amikor Nantesba utazott, merényletet
kíséreltek
meg. Nanteshez közel a vasúti pályatestet pokoigéppel felrobbantották, ugy. hogy a sinek
a Loir melletti vasúti töltésen több méter hoszszuságban felszakadtak. A vonatot sikerült a
merénylet színhelyétől jóval előbb feltartóztatni. A megrongált pályatestet gyorsan rendbehozták és Herriot egy óra késéssel folytathatta
útját. A miniszterelnöknek csak Nantesban mondották meg. hogy merényletet kíséreltek meg
vonata ellen. Több embert letartóztattak, akik
közül négyen a breton titkos szektának
a
tagjai. Ez a szekta augusztusban már egylzben
merényletet kisérelt meg Herriot ellen.

Leleplezték
Nagyatádi Szabó István szobrát
' Budapest, november 21. Országos ünnepség
keretében leplezték le vas'árnap délelőtt Budapesten a földmivelésűgyl minisztérium
előtt
Nagyatádi Szabó István szobrát. A leleplezési
ünnepségen tízezrekre menő tömeg vett részt,
kétezerhétszáz falu, minden megye elküldte képviselőjét a kisgazdavezer emlékmüvének leleplezésére. Megjelent a szoborleleplezésen a kormányzó és Gömbös miniszterelnökkel az élen
a kormány valamennyi tagja.
— Mayer János mondotta az ünnepi beszédet. Azt mondotta, hogy a kisgazdapártnak
harci pártnak kell lennie és küzdenie kell a korszerű reformokért, de nem forradalmi eszközökkel, hanem a nemzeti élet erősítésével.
Mayer beszéde közben hullott le a szoborról
a lepel, majd Gömbös Gyula miniszterelnök
mondott beszédet és megismételte azt a fogadalmat, amit erryszer Erdőcsokonyán
tett
Nagyatádinak, amikor őt arra kérte, hogy vigyázzon a magyar parasztra. Ugy érzem —
mondotta Gömbös —, hogy akkor áldoz leghívebben Nagyatádi Szabó István emlékének,
amikor a magyar sors közösségét hirdeti.
Gróf Bethlen István arról beszélt. Nagyatádi
főérdeme az volt, hogy a földnélküli nép százezreit földhöz juttatta.

Liber Endre Budapest nevében átvette
a
szobrot, azután Lovász János és Berky Gyula
mondottak beszédet. A beszédek elhangzása
után a szobor megkoszorúzása következett. Az
első koszorút a kormányzó tette le a szobor,
talapzatára.

