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EGÉSZSÉGÜGYI KIHÁGÁS MIATT ELÍTÉLTÉK
DR. WOLF FERENC TISZTI FŐORVOST
(X Délmagyarország munkatársától.) Dr.
gitona István városi kihágási bíró csütörtökön
büntető parancsot küldött dr. Wolf Ferenc
tiszti főorvos, egészségügyi főtanácsosnak. A
l^ntetőparancs arra kötelezi Szeged egészségügyi főnőkét, hogy fizessen 5t pengő bírságot,
«miért az érvényben levő rendelkezések megsértésével dobermmm-kutyáját szájkosár és
póráz nélkül vezette az uccán és ezzel egész4gügyi kihágást követett eL
Dr. Wolf Ferenc főorvost a szegedi rendőrkapitányság jelentette föl a kihágási bíróságon.
A rendőrségi feljelentés alapja egy ezredorvosnak a rendőrséghez intézett és rendőri jelent t e l alátámasztott följelentése volt. Az ezredorvos feljelentésében elmondotta, hogy dr. Wolf
Ferenc kutyája állandóan s>z«;korár né'kfil

szaladgál a szcgndí uceákon bicikliző gazdája
mellett, már pedig az érvényben levő állategészségügyi rendelkezések értelmében szájkosár nélkül még akkor sem vihetők a kutyák az
uccára, ha nincsen ebzárlaL
A kihágási biróság a rendőrség följelentéséből, az ezredorvos és az őrszolgálatot teljesítő
rendőrőrszem jelentéséből megállapította, hogy
Szeged tiszti főorvosa egészségügyi kihágást
követelt el, ezért egy napi elzárásra, átváltoztatható öt pens*ő pénzbírság megfizetésére kötelezte. Ha dr. Wolf Ferenc teljesíti a büntetőparanesot és befizeti a pénzbírságot, akkor a további eljárás megszűnik, ha azonban ellentmond, kitűzik a tárgyalást és konlradiktóríkus eljárással állapítja meg a biróság, hogy
elkövette-e a kihágást.

A rendőrség betiltotta
Kéthly Anna csütörtöki beszámolófát
(A Délmagyarország munkatársától.) Kéthly
Anna, Szeged szociáldemokrata országgyűlési
képviselője csütörtök este Móravároson, a Széluccs és a Remény-ucca sarkán lévő Sántaféle vendéglőben szándékozott beszámolóbeszédet tartani választólnak. A rendőrség három
nappal ezelőtt engedélyezte a gyűlés meg-'

fertását, csütörtökön délben azután arról értesltette a szociáldemokrata pártot, hogy az engedélyt visszavonja, a gyűlés megtartását nem engedélyezi. A rendőrség intézkedését azzal Indokolta, hogy »a vendéglős nem járult hozzá
ahoz, hogy vendéglőjében gyűlés legyen«.

Szakmájukban foglalkoztatták
a munkanélküli szakmunkásokat

A polgármesterhelyettes tervezete — Csak az az Iparos kaphat szQkségmunkásf,
aki régi munkásait megtartja
r

(A Délmagyarország
munkatársától0
Dr. I tarthat, hogy a munkaadók a munkabérek toPálfy Józse? poTgármesterhefyettcs az elmúlt I vábbl leszorítására használják Jel ezt a szükftéten tervezetet doFgorott ki az TJaarl munka- ségmunkarendszert.
nélkülieknek a szakmájukban való foglalkozA tervezet megvalósításának egyelőre súlyos
tatására. Kiindulási pontja a tervezetnek az elvi akadálya az inségjárulék kivetéséről szóló
volt, hogy a városi szükségmunkák keretében
rendelet, amely határozottan kimondja, hogy
foglalkoztatott
munkanélküli szakmunkások
az uj adóbevételt csakis közmunkákra költhet!
munkájának alig van reális értéke, mert az ipari el a város. A legelső teendő igy az, hogy a
munkásnők földmunkagyakorlata nincs. A kér- város hatósága tegyen felterjesztést ebben az
dés dr. Pálfy József tervezete szerint ügy lenne ügyben a belügyminiszterhez és ismertetve Szemegoldható, ha
ged, a szegedi munkásság és a szegedi ipar
helyzetét, kérjen külön engedélyt a munkanéla vüros a munkanélküli szakküli szakmunkások foglalkoztatásának ehez a
munkátokat kivonná a főidmunrendszeréhez.

kálatokbál és kQlflnbffzft Ipari
műhelyekbe osztaná be ökei.

Ezzel a város elérné azt, hogy az iparosok olcsóbb árakon vállalhatnának munkát, ami a
tervezet szerint fellendítené a piacot, viszont
a háztulajdonosok olcsó áron szivesebben 'tataroztatnák ki épületeiket.
A polgármestcrhelyei'es csütörtökön délben
»egyes bizottsá-gal tárgvpltatta le tervezetét.
A megbeszélésen résztvett a kereskedelmi és
iparkamara képviseletében dr. Towlli Sándor
főtitkár, a népjóléti ügyosztályt dr. vitéz Szabó
Géza tanácsnok, a munkásságot Lájer Drzső
szociáldemokrata párttitkár, az ipartestületet
Takács Béla. az építőipart Czlgler Arnold építési vállalkozó. MilUer István' építész, Takács
Kálmán és Galiba Pál építőmesterek képviselték. A tervezeiet alaposan megvitatta a bízotti g és egyhangú határozatában megállapította.
h
ogy abban az esetben, ha van rá lehetőség,
ntndcn Ipari munkámIWtt
a saját szakmájáén kell jo^la'koTtalni Megállapította a bi.-ottáronban azt is. hojy a terv°zet«?t csak a
le
9nagyobb körült ekint sre' l-hot m egvalósítani,
mert icjen könnyen virsza'-lésekre vezethet ez
° munkarendszer, tartani lehet attól, hogy abP®" az esetben, ha az iparosok ilyen obsón
jutnak szakmunkásokhoz, \negb'v r> niunUásnielbocsájtjáli. DJ a munkásság attól is joseal

Elvileg kimondotta a bizottság, hogy abban
az esetben, ha az uj foglalkoztatási rendszer
bevezetése elől ezek a törvényes akadályok elhárulnak,

csakis azok az Iparosok kaphatnak szOkségmunkásokaf, akik
meglévő és rendes munkabérrel űzetett segédeiket megfArffák, léhát a szOkségmunkásokkal növelik munkásaik létszámát.
AszQkségmunkások rendes munkabéri kapnának,
ennek a munkabérnek a felét azonban a város
fizetné, így a munkaadót csak fél munkabér
terhelné, ami lényegesen olcsóbb munkavállalásra nyújtana a munkaadók számára lehető-
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séget. Megállapította a bizottság azt is, hogy
ilyen munkarendszer bevezetése esetén a jelenlegi szükségmunkáknál érvényesített
váltórendszert nem alkalmazhatná a város, mert
fontos az, hogy egy-egy műhelyben ugyanazok
a munkások dolgozzanak. Ennek következtében a magánmühelyekbe beosztott munkanélküli
szakmunkások hosszabb ideig tartó munkaalkalomhoz jutnának.
Ha a belügyminisztertől megkapja a város
a szükséges engedélyt, akkor felhívást fog intézni a kisiparosokhoz és Jelentkezésre szólítaná fel azokat, akik * megállapított feltételek
mellett hajlandók ilyen munkanélküli
szakmunkások alkalmazására. De felhívná a város
hatósága a háztulajdonosokat ls, hogy használják fel a kedvező lehetőséget és tataroztassák házaikat.
Felmerült az a kívánság is, hogy az iparosok a munkabérkedvezmény figyelembevételével közöljék a város mérnöki hivatalával egységáraikat. Ezek alapján a mérnöki hivatal
összeállítaná a vt osnál elvégezhető tatarozásl
és egyéb Ipari munkálatok kimutatását és a
kimutatásba felvett munkálatokat szintén elvégeztethetné a kedvezményes egységárak mellett
A polgármesterhelyettes a bizottság javaslatait most közli majd dr. Somogyi Szilveszter
polgármesterrel, akitől felhatalmazást kér a
további intézkedések megtételére

R váltó hamis volt,
de a hamisítással vádolt
cipészmestert felmentették
(A Délmagyarország munkatársától.) Ifj. Hrrmann Ferenc mezőkováosházaj cipészmester ellsi
az ügyészség váltóhamisítás miatt vádiratot adott
ki. A cipész ugyanis Schwarci József kereskedőtől
bőröket vásárolt és egy 200 pengős váltót adott át,
amelyre ráírta a saját nevét és apja nevét: Hermann Ferencet
A törvényszék előtt csütörtökön megtartott tárgyaláson a cipészmester érdekesen védekezett. Elmondotta. hogy nem hamisította rá a váltóra apja
nevét: Elöször ráírta a váltóra ezit a nevét: Hermann Ferenc. Később a kereskedő felkereste és
megkérte, hogy mégegyszer irja rá f; váltóra a
Hermann Ferenc nevet de most már keresztben.
Megtette ekkor a kereskedő arra, kéne, hogy a
név alá írja oda az ifj. rövidítést is. Igy keletkezett a váltó, amelyet aztán a kereskedő peresíteni
próbált.
A biróság kihallgatta Idősebb Hermann Fereneet, az apát, aki azt vallotta, hogy őt ls felkereste
Schwarcz és meg akarta kérni, hogy írja ¿Iá a
váltót, de ő ezt a kérést elutasította. A biróság ifj.
Hermann Ferencet felmentette az ellene em 1t vád
alól azzal az Indokolással, hogy a kereskedő tudta, hogy a váltó hamis, hamis váltóból pedig joeokat nem származtathat

fi földművese*)Bei*
ritkán jut színházba, szórakozóhelyre, mert a nagyvarostól távol él és virradattól alkonyatig leköti őt n föld. De egy jó rádiókészülék mindent
pótol. Szórakoztatja az egész családot és azonfelül hasznos gazdasági
tanácsokat nyújt. PróbáJja meg a 2+1 lámpás, 7016-os Orion rádiót.
Gyártja:

Orion

Iazcóldmpagydr

