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657 szellemi munkanélküli 
jelentkezett városi Inségmunkára 

Sietett á szellemi szükségmunkára. 
pia 657 kérvény érkezett be a népjóléti ügyosz-
tályhoz. A szegényügyi hivatalok közegei a kér-
vényezők életviszonyait lenyomozták és a sta-
tisztika kíméletlenségével állapították meg, 
hogy valamennyien rászorulnak-e a szellemi 
szükségmunkára. 

A városnak nincsen elég fedezete arra, hogy 
az összes jelentkezőt foglalkoztassa. A tervek 
szerint csak azokat fogják hat hónapon át fog-
lalkoztatni, akik családfenntartók. Ilyen mint-
egy ötven jelentkezett. Kivülük még száz szel-
lemi munkanélkülit fognak ideiglenesen fog-

lalkoztatni, de ezeket havonkint leváltják. 
Ilyenformán az összes jelentkezőket beosztják, 
de csupán egy-egy hónapi időre. Egy hónap-
ra 30 pengőt adnak. 

A mult evben 450 szellemi munkanélküli je-
lentkezett szükségmunkára és a jelentkezőknek 
több, mint felét, 250-et, hat hónapon át fog-
lalkoztatott a város. Nem szerepelnek a szellemi 
munkanélküliekről kimutatott stat's?)tikában 
azok a szükségmunkasok, akik ezidőszerint 
a városnál dolgoznak. Jelenleg H 30 pengős 
olyan alkalmazottja van a városnak, akik még 
a mult esztendő folyamán, a szellemi szük-
ségmunka megindulásánál kerültek a városi 
hivatalokba. 

Háziasszonyok! lema k i z á r ó l ag 

A gedói villamosvonal 
meghosszabbítása 

A belügyminiszter feloldotta a közgyűlés határozatát és ujabb haladékot 
adott a villamoslórsaságnak 

(A Délmagyarország munkatársától.). 
a közgyűlés engedélyt adott a vi'lam 

i Amikor 
villamosvasút 

igazgatóságának az ujszegedi villamosvonal 
megszüntetésére, kikötötte, hogy a megszűnte-
tett vonal helyett köteles a társaság más, meg-
felelő hosszúságú vonalat, vagy vonalakat épí-
teni ott, ahol azt a város kivánja. Néhány év-
vel ezelőtt elhatározta a közgyűlés, n>gy a ge-
dói vonal meghosszabbítására kötelezi a tár-
saságot a körtöltésig, mert ennek az uj vonal-
szakasznak a kiépítését kivánja a Somogyi-
telep lakosainak érdeke. A villamosvasút igaz-
gatósága elvil eg nem kifogásolta a vonailarto-
zásának ilyen módon való törlesztését, csupán 
haladékot leért a ^onalépitésre, mert az akkori 

viszonyok között a költsegekre nem tudott vol 
na fedezetet teremteni. A közgyűlés a haladé-
kot megadta, majd a vállalat kívánsága sze-
rint többizben meghosszabbította. 

A legutóbbi haladék most ősszel iárt le, de 
a vállalat. ismét benyújtotta kérelmét a vá-
roshoz ujabb haladékért. Azt kérte, hogy a 
város várjon 1934 tavaszáig, akkor majd ki-
épitik a gedói vonalszakaszt. A kisgyűlés ja-
vasolta az ujabb haladék megadását, a köz-
gyűlés azonban nagy szavazattöbbséggel lesza-
vazta a kisgyülési javaslatot és kimondotta, 
hogy ragaszkodik a határidő betartásához. 

A villamosvasút igazgatósága .megfellebbezte 
a közgyűlési határozatot a belügyminiszter-
hez, aki döntéséről most értesítette a város 
hatóságát. A miniszter a közgyűlés határozatát 
feloldotta és uj határozat hozatalára utasította 
a közgyűlést. A miniszteri döntés indokolása 
szerint a mai viszonyok között nem lehet ilyen 
terhes kötelezettség végrehajtására kényszerí-
teni a vállalatot, amely mint minden más köz-
lekedési vállalat, a legnagyobb nehézségekkel 
küzd. A gazdasági válság következtében a vil-
lamosvasút forgalma nagy mértékben csök-
kent, nagy áldozatba kerül magának az üzem-
nek a fenntartása és a vonalépitési kötelezett-
ség betartása igy zavarokat okozhatna a vál-
lalat üzletvitel eben. A belügyminiszter ennek 
alapján jogosnak tartja azt a kívánságot, hogy 
a vállalat akkor teljesíthesse kötelezettségét, 
ha a viszonyok kellőképen megjavulnak, hi-
szen erre az 
fokozatos csöí 
rinte uey sincsen. 

A polgármester a belügyminiszter döntését 
azzal a javaslattal terjeszti a legközelebbi 
közgyűlés elé, hegy a törvényhatósági bizott-
ság "változtassa meg eredeti határozatát és 
adjon a villamosvasutnak ujabb haladékot 
1934 tavaszáig. 

: uj vonalszakaszra éppen a forgalom 
sökkenése miatt sürgős szükség sze-

Hitelezési csalás miatt egyhónapi fogházra ítéltek 
egy kevermesi ügyvédet 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi Ítélőtábla Kouács-tanácsa csütörtökön 
tárgyalta dr. Leskó József kevermesi ügyvéd 
bünpörét Az ügyvéd eilen hitelezési csalás 
miatt indult meg a bűnvádi eljárás. Leskó a Ke-
vermesi Községi Hitelszövetkezet ügyésze volt 
és a mult évben ő is kölcsönért folyamodott 
a szövetkezethez. Előadta, hogy három hold 
földje van és a kölcsönt a szövetkezet erre a 
földre első helyen betábláztathatja. A kölcsönt 
az igazgatóság megszavazta, de később letil-
totta, mert nem látta biztosítottnak a pénzt. 
Nemsokkal később az ügyvéd újból kölcsönt 
kért és ekkor egy olyan telekkönyvi szemle 
alapján, amely ném fedte az ő vagyoni hely-
zetet, ismét megszavazták a kölcsönt és ebből 
az ügyvéd 600 pengőt felvett. A másik 600 pen-
gőt íicai kajjta meg, nieit akkorára az igazgató-
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Széchenyi Mozi 
Á Royal Apolló nagysikerű újdonsága 

Magyar film! Magyar film! 

Kimertelek vonata 
Izgalmas detektív történet. 

Főszereplők: 

Ladomerszky Margit, Rökk Marika, 
Törzs Jenő és Beregi Oszkár 

ság értesült a manipulációról. 
A szegedi törvényszék tanúként kihallgatta 

többek között Kusztos Géza főjegyzőt is, aki 
az igazgatóság második ülésén elnökölt és 
akinek a segítségével kapta meg a kölcsönt az 
ügyvéd. A főjegyző vallomását a törvényszék 
nem fogadta el, mert megbízhatatlannak tar-
totta, tekintettel arra, hogy a főjegvző a vallo-
mását megváltoztatta és mert egv másik ügy-
ben bűnvádi eljárás alatt áll az ügyvéddel 
együtt. 

A törvényszék dr. Leskó Józseff-t 200 pengő 
pénzbüntetésre ítélte. Ezt az Ítéletet a tábla a 
csütörtöki tárgyaláson megváltoztatta és dr. 
Leskót egyhónapi fogházra büntette. 

Hitler pénteken rádiószózatot 
intéz a német munkásokhoz 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ber-

linből jelentik: H i t l e r kancellár pénteken 
délben szózatot intéz a német munkássághoz. 
Beszédét a Siemens-Schuckers-müvek berlini 
gyártelepén mondja el s szavait valamennyi 
német rádióállomás közvetíti. Az összes né-
metországi gyárakban bekapcsolják a rádiót, 
hogy minden munkás hallgathassa a kancellár 
üzenetét De hallható lesz a kancellár beszéde 
az összes német vendéglőkben, kávéházakban, 
iskolákban, laktanyákban is. Berlinben az uc-
cákon és a tereken megafonokat állítanak fel 
és igy is közvetítik a beszédet 
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Izgalmas jelenetek a Zavaros 
ügy csütörtöki tárgyalásán 

Budapest, november 9. A Zavaros-ügy maá 
tárgyalásán Szebenyi Gusztáv elmondotta, hogy 
Zavaros sohasem számolt el a székesfehérvári 
tornaklub pénzeivel, de az elszámolásra nem 
is szólították fel. Szebenyi vallomása közben 
rosszul lett. 

Dénes István kihallgatása közben Zavaros 
Aladár vesztette el eszméletét. A fogházonros 
segélyben részesítette. 

Koronczay orvos vallomása után Katíenecker 
ügyvéd, felsőházi tag elmondotta, hogy tagja 
voit az építkezéseket átvevő bizottságnak. Két 
alkalommal hibát vettek észre és ekkor nem 
vették át az épületet, hanem a hiba ki javításá-
ra kötelezték a vállalkozót. 

Bilkey Ferenc székesfehérvári esperes tanú-
vallomásában elmondotta, hogy Varga Ele-
mért figyelmeztette Zavaros súlyos heiyzete-
re és javasolta, adják össze a kölcsönt, hogy 
Zavaros rendezhesse anyagi viszonyait. Zava-
ros azonban visszautasította ezt a gondolatot. 
Varga Elemérre vonatkozólag Zavaros kije-
lentette, hogy ügyeiről sokat beszólnak, de 
semmi pozitívum nincsen birtokában. Az es-
peres elmondotta még, hogy Zavaros Aladar neies nuwuuuiui —: , , 

nagyon sokat áldozott a szegenyeknek és igen 
sok szegény embernek nyugta nelkul adott 
pénzt. Nincs tudomása arról, ho«y a volt pol-
gármester ivott, kártyázott és lóversenyezett «¿<11 J-HÜOlt-A 1TV/HJ »J - . 

volna. A tárgyalást pénteken folytatják. 

fiz egvefem ügye a TESz ülésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

TESz szegedi csoportja csütörtökön este a 
DMKE-épületében ülést tartott. Dr. Dobay Gyula 
elnök bejelentette, hogy a TESz uijászerve-
zési munkálatai most folynak uj módszer sze-
rint, körülbelül a szakszervezetek alap ián. A 
TESz-nek ezután nemcsak egyesületek, de 
egyes személyek is tagjai lehetnek, a TESz ez-
után tagdijat is szed. A központ 9 sz-g'di ke-
rület vezetőjévé őt nevezte ki, — mondotta ez-
után Dobay, aki ismertette a TESz-nek az 
egyetem megcsonkítása ellen végzett munká j á t . 
Á TESz központi vezetősége azért állott Szeged 
mellé — mondotta —, mert szerintük Szeged 
gyengítése az ország gyengítése. 

Dobay ezután azt mondotta, hogy Rassay 
Károly, akit nagyszerű politikusnak tart, sze-
rinte kinos helvzetbe került ebben az ügyben. 
Rassay politikái ellenfele volt Klebelsbergnek 
és erősen támadta a politikáját. Most, Szeged 
érdekében nem tehette meg azt, hogy síkra 
szálljon, mert keze meg volt kötve, ..ddigi meg-
győződését nem adhatta fel. Mind -nk>" el tud-
jíl képzelni Rassay Károly kúios helyzetét. A 
másik két képviselőnek — folytatta Dobay — 
nem volt meg a kellő prepotenciája, amellyel 
hathatott volna a miniszterre. 

Az ülésen elhatározták, hogy a >övő hónap-
ban a szegedi csoport szervezkedő gyűlést tart. 
A TESz szegedi szervezete megköszöni a köz-
ponti vezetőségnek Szeged támogatását az egye-
tem ügyében. 


