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Kis statisztika 
a szegedi álláshalmozé 
városi alkalmazottakról 

(A Délmagyarország munkatársától) A Dél-
magyarország többizben foglalkozott az állás-
halmoaó tisztviselők ügyével. A közelgő tél, a 
veszedelmesen növekvő szellemi munkanélkü-
liség ismét aktuálissá teszi ezt a kérdést. A 
Délmagyarországot napról-napra panaszos le-
velekkel keresik fel, akiknek egyre sulvosabb 
és súlyosabb lesz a helyzetük. Munkaalkalom 
nincs és még csak kilátás sincs arra, hogy a 
tél folyamán jobbra fordul a helyzet. Ezek a 
levelek elképesztő nyomorról és caügedésről 
számolnák be. Ugyanakkor a városi hivatalok-
ban vannak olyan nyugdijasok, akik havonta 
6—7—800 pengőt is keresnek és egyáltalán 
nem hajlandók egyik jövedelmi forrásukról 
sem lemondani. Egyik-másikkal beszélgettünk 
is. Mindegyik arra hivatkozik, hogy 

„nyomós okok késztetik" egy má-<' 
sodik állás viselésére. 

Kis statisztikát állítottunk össze, tájékozta 
tásul a több állást viselő tisztviselőkről Kezd-
jük talán azzal hogy egyetlen városi "hivatal-
ban, az adóhivatalban bocsájtották d eddig a 
nyudijasokat, de ezek 

kivétel nélkül olyanok voltak", akik" 
mindössze 40—50 pengő nyugdijat 

kaptak az államtóL 

Elbocsátották az adóhivatalnál: Papp Sán-
dort, Hennann Györgyöt, Schulter Jánost, 
Imre Józsefet, Hunyi Józsefet, Rácz Mihályt, 
Bujtó Gyulát, Vanya Jánost, Szabó Sándort, 
Barna Józsefet, vitéz Törők Lajost én Takács 
Andrást. 

A többi hivatalnál * következő TryiigdTjfVSok 
fégeznek szalgájatot, illetve a következőknek 
van egynél több állásuk. A Testnevelési Bi-
zottságnál Gaál Ferenc, aki ál lami nvugdiján 
kívül havi 102 pengő fizeiést is kap. A köz-
vágóhidnáJ egy nyugalmazott teremőr 99.20 
pengő havi fizetést élvez; ugyanitt működik 

dr. Fekete Károly, aki emellett egy husárn-
gyártól élvez havi 240 pengőt 

A fogyasztási adóhivatalnál is több 
nyugdijas van: 

Mester Imre, Kaderni János, Makra Károly é* 
Mójzes Gyula. A zálogháznál áll alkalmazás-
ban özvegy Bonyhád Sándorné, aki elhalt fér-
je után nyugdijat kap, fia, leánya szintén al-
kalmazásban áll a városnál. Itt ran Kellér 
Antal is, aki nyugdijas telekkönyv¡rszető. 

V """ 

A kisvasúti álláshalmozások 

közismertek, ezekről már többizben szó esett. 
Főző Márton nyugalmazott vasúti ellenőr a 
jelenlegi főnők, Csóti János nyugalmazott 
vasúti tisztviselő a Rudolf-téri állomás főnö-
ke. Heimrich Géza Zenta város nyugdíjas ta-
nácsnoka a mérnöki hivatalnál dolgozik. A 
legjelentősebb tételként szerepel ebben a kis 
statisztikában Halmos Géza, aki ayuealma-
zott főszolgabíró és egyúttal 

a forgalmi adóhivatal 

főnöke. Mindkét minőségéből kifolyólag fize-
tést kap, egyik helyről is, a másikról is 400— 
400 pengőt. J ó helyzetben van Paál József 
helyettes vezető is, aki jegyzői nyugdiján kí-
vül havonta 269 pengőt kap a forgalmi adóhi-
vataltól. Ugyanennyit kap Micsni Tivadar nyu-
galmazott tisztviselő is. Keöncs nyugalmazott 
menhelvi gondnoknak nyugdiján kivül 210 
pengő fizetése van, leánya pedig, aki tanítónő 
és állásban van, vele lakik. Ferencczy József 
nyugalmazott vármegyei irodatiszt is havi 269 
pengőt keres a forgalmi adóhivatalnál. 

íme, egy hevenyészett statisztika is mennyi 
mindent mondt Hány embernek juthatna itt 
még kenyér és hány kétségbeesett állásnélküli 
nyomorát, esetleg pusztulását lehetoe meg-
akadályozni azzal, nogy az egyik fizetést neki 
adnák . . . 
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mindennemű háztartási felszerelések legjobb minőségben legolosóbb áron 
kaphatók Réz vitrizs é« fUgiÖRTTOdak minden méretben. Divatos „De-
k o r " fügfgönyrudak, fürdőszoba felszerelések, szénkannák, kályhatál-

# oák, hzine« ruhafogasok, roh«akasztók n a g y v á l a s z t é k b a n . 
Széchenyi tér 11. sx. r83 

Tizenegy tudományos intézet 
szűnne meg és 74 főnyi enyefemi személyzet 

vesztené állását 
a i „egyetemi terv" végrehajtása esetén 

(A Délmagyarország munkatársától) A kul-
tuszminiszter nyilvánosságra pattant terve 
szerint minit ismeretes, a kormány a szegedi 
egyetem orvosi fakultásának elméleti tanszé-
keit és az elméleti tanszékek keretébín műkö-
dő kutató intézeteket kivánja megszüntetni. 
Hogy a terv végrehajtása mit jelentene ugy 
tudományos, mint szociális szempontból, azt 
az alábbi adatok mutatják meg a legmeggyő-
zőbben, 

A szegedi egyetem orvostudományt karának 
11 elméleti intézete van. Ezek a következők: 

1. Altalános kór- és gyógytani intézet. Igaz-
gató: dr. Jeney Endre! 

2. Egyetemi gyógyszertár és gyógyszerészeti 
intézet. Igazgató'dr." Dávid Lajos. 

3. Élettani intézet. Igazgató: dr. Veress Ele-
mér. 

4. Gyógyszertani intézet. Igaagató dr. Isse-
kutz Béla. 

5. Gyógyszerismereti intézet. Igazgató: dr. 
Issckutz Béla. 

6. Kórbonctani és kórszövettani intézel. 
Igazgató: dr. Baló József. 

7. Közegészségtani intézet. Igazgató: dr. 
Totncstk József. 

8. Leiró és tájbonctani intézet. Igaizgató: dr. 
Kiss Ferenc. 

9. Orvosvegytani intézet. Igazgató: dr. Szent-
györgyi Albert. 

10'. Szövet- és fejlődéstani intézet. Igazgató: 
dr. Kiss Ferenc. 

11. Törvényszéki orvostani intézet, igazgató: 
dr. Jankovicíi László. 

A felsorolt elméleti orvoskari intézetekben 

8 magántanár, 4 adjunktus, XI ta-
nársegéd, 30 gyakornok 

végez tudományos munkásságot és iz Intézetek 
esetleges megszüntetése a felsorolt tudomá-
nyos Segédszemélyzetet a megélhetés é« a to-
vábbi tudományos kutató munka lehetőségétől 
fosztaná meg. 

Az elméleti intézeteknél 25 altiszti és szolgai 
állás van. 

A Rockefeller-alap anyagi támogatásával el-
ért tudományos munka eredményéről az el-
múlt évben számolt be dr. Szentgyörgyi Al-
bert professzor a Rockefeller-alap párisi igaz-
gatóságának Ez a beszámoló tudományos 
munka három hatalmas kötetet teit ki. 
Az elméleti intézetek működésével 

latban dr. Veress Elemér egyetemi tanár, az 
orvostudományi kar dékánja a következőke' 
mondotta munkatársunknak: 

—Az elméleti intézetek rendkívül fontos tu-
dományos munkásságot folytatnak Ha most 
megszüntetnék ezeket az intézeteket, nemcsak 
a 74 főnyi személyzet veszítené állását; hanem 
félbemaradna az a tudományos munki, amely 
a macmar kulturának egyik igen jelentős ré-
szét jelenti. Más részről bizonyosan 

kellemetlenségek támadnának az 
állam és a Rockefeller-alap intéző-

sége között 

A szegedi egyetem elméleti tanszékei ugyanis 
a Rockefeller-alaptól 800.000 pengős 'ámoga-
tást kaptak, ezenkívül féípvenkint ÍOOO—1200 
pengő kutatási segélyt kap valamennyi intézet 
az említett alaptól. A támogatás ellenében a 
Rockefeller-alap megállapodást kötői', az ál-
lammal hogy 

a támogatott tanszékek működését 
biztosltja. 

Számolni kell azzal, hogyha az orvostudomá-
nyi kar elméleti tanszékéit megszünteti az 
állam, akkor 

a Rockefeller-alap kivonni Magyar-
országról 

és többé nem támogatja itt a tudományos ku-
tató munkát. Nemregiben ugyanez előfordult 
más államban is egy tudományos intézet meg-
szűntetése miat t A Rockefeller-alap állandóan 
ellenőrzi a támogatott intézetek munkáját és 
az eddig juttatott szubvenciót kizáról'jf, a sze-
gedi egyetem orvos-elméleti tanszékeinek ad-
ta. kz alap egész bizonyosan abba sem menne 
bele, hogy ezeket a tanszékeket Szegedről, 
esetleg más egyetemi városba vigyék. A Rocke-
feller-alap eddig is jelentős összegű támoga-
tást nyújt és valószínű, hogyha az emiitett 
tanszékek működését biztositiák, akkor ezután 
is nagymérvű támogatásban lesz részük. Ilyen 
körülmények között — fejezte be nyilatkozatát 
Veress professzor —, teljességgel érthetetlen, 
hogy az állam ezeket a külföldről bőségesen tá-
mogatott tanszékeket meg akarja szűntetni. 
Takarékossági okok itt semmikép -»em játsz-
hatnak közre, más okból pedig bún volna 
megszüntetni ezeket a fontos tudományos mun-
kát végző tanszékeket. 

Löw Immánuel 
a csütör tök i súlyos maiét után jól 

töltötte el az első napot 
(A Délmagyarország munkatársátóL) A csü-

törtökön este végrehajtott súlyos vakbélmutét 
után dr. Löw Immánuel az éjszakát jol töl-
tötte. A 3-as számú betegszobában helyezték el, 
ugyanott, ahol B á r á n y i Tibor főispán fe-
küdt az operációja után. A főispán jelenleg a 
dr Lőw Immánuel szobájával szeml>en fekvő 
l-es számú szobában fekszik és ő volt az első, 
aki már az operáció alatt érdeklődött betegtár-
sa állapota iránt A főispán egyébként pénteken 
a következő levelet intézte dr. Lőw Immánuel-
hez: 

Méltóságos és Főtisztelendő Főrabbi Url 
Aggodalommal vettem betegségének hí-

rét egyben őszinte örömmel értesültem a 
jólsikerült műtétről, amelyhez fogadja igaz 
szívből jövő legmelegebb jókivánataim ki-
fejezését Adjon a Mindenható hatalma 
mielőbbi teljes gyógyulást hivei, szerettei 
és nagyszámú tisztelői osztatlan örömére. 

Vagyok igaz tiszteletem nyilvánítása 
mellett őszinte nagyrabecsüléssel hive: 

Bárányi Tibor 
főrabbi. 

A fBrahbi a pénteki napot jó! töltötte'erSéí 
működése megindult, láza nem volt Egész na-
pon át családja ott tartózkodott betegágyánál és 
a főrabbi a legjobb hangulatban beszélgetett 
velük A cs*'ádtagokon kívül más látogatók 
nem léphettek be a szobába. 

Az esti órákban dr. H e d r y Miklós kezelő-
orvosa a következő orvosi jelentést közölte: 

A beteg állapota nagyon jó, az első 24 óra 
lefolyása teljesen kielégítő, á közérzet megfe-
lelő. 

Szőrmét...? csak 
Mentustól!?££ 

* 


