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8—10 nap múlva 
megkezdődik a munka a felsővárosi cipőgyárban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A fel-
sővárosi cipőgyárban kedden megkezdődtek 
az előkészületek arra, hogy az üzemet ismét 
megkezdjék. A munka még nem indult meg 
a gyárban, csupán az irodában dolgoznak a 
tisztviselők, akiket az uj 'ulajdonos: a Szűcs 
Testvérek cég a régi fizetésükkel akceptált. In-
formációnk szerint leqalább 8—10 nap szüksé-
ges ahhoz, hogv a gyárban a rendes munka 
ismét meginduljon, mert előzőleg a munka-
programot kell összeállítani és rendeléseket 
kell akvirálni. Budapesten már megkezdték a 
rendelések gyűjtését, a napokban a vidéken is 
megkezdik a szervező munkát. 

Az üzemben először a szabászati osztály 
kezd munkához, azután fokozatosan a többi 
munkatermekben is megkezdődik a munka. 
Érdeklődésünkre kijelentették a gyárban, hogy 
leghamarább a jövő hét elején kezdődhetik 
meg az üzem valamennyi munkateremben; az 
első alkalommal 100 munkást vesznek fel, rö-
videsen a munkáslétszámot kétszázra emelik 
fel. A gyárban elsősorban azoknak kivánnak 
kereseti lehetőséget biztosítani, akik már 
hosszabb időt töltöttek ott, akceptálni fogják 
azokat is, akik a szövetkezetnél érdekelve vol-
tak. 

A szegedi egyetemen 
rendesen folynak a beiratkozások 

A rektor a nyugodt munka biztosításáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

f;eai egyetemen nyugodtan telt e) a keddi nap. 
)r. S z é k i Tibor rektor telefonon kapott ér-

tesítést a kultuszminisztériumból, hogy mi tör-
tént a tegnapi nap folyamán Debrecenben. A 
rektor válaszában közölte, hogy Szegeden a 
vezérlőbizottság feloszlatásának hírét nyugod-
tan fogadták a szegedi egyetem hallgatói és a 
beiratkozások rendesen folynak. Kedd délutá-
nig húszan iratkoztak be a második félévre. 

A beiratkozásokkal kapcsolatban dr. S z é k i 
rektor a következőket mondotta a Délmagyar-
ország munkatársának: 

— Szegeden nyoma sincs annak, ami Debre-
cenben történt és merem remélni, hogy itt 
nem is kerül sor semmiféle tüntetésre. Minden-

képen oda fogunk hatni, hogy a kővetkező fél-
év nyugodtan múljon el és biztosítsuk vala-
mennyi beiratkozott hallgató számára a tanitás 
nyugodt menetét. Ha ez szépszerivel nem megy, 
erélyesebb eljáráshoz fogunk folyamodni. Á 
preventív intézkedéseket már jóelóre megtesz-
szük, erről tárgyalásokat folytatok a tanárok-
kal. 

— Az első két napon ép oly számban iratkoz-
tak be, mint máskor szoktak. Biztosra lehet 
venn' hogy január 22-ig beiratkoznak a hall-
gató! . A szegedi egyetem ifjúsága eddig 
sem kezdeményezett soha semmiféle tüntetést, 
ha kilengések előfordultak, ezt felbujtásra cse-
lekedték. Most eleiét vesszük a felbujtók mun-
káiénak is és bízunk benne, hogy a következő 
félév rendes időben nyugodtan megindulhat 

Átszervezik a város népjóléti hivatalát 
Központi ügykezelést létesitenek 

(A Délmaguarország munkatársától.) Dr. vi-
téz Szabó Géza tanácsnok javaslatot terjesz-
tett dr. Pálfy József polgármes erhelyettes elé 
a népjóléti ügyosztály átszervezésére. Javasla-
tában kimutatja, hogy az eddigi tapasztalatok 
szerint nagy szükség van a népjóléti ügyosz-
tály központi hivatalának megszervezésére, 
mert a központi ügykezelés bevezetése nélkül 
a népjóléti gondoskodás terén nem érvényesül-
het az egységes irányítás és kezelés, amire 
pedig igen nagy szükség lenne. A központi 
hivatal megfelelő hatáskörrel közpon ilag in-
tézhetné a dolgokat, egységesen irányíthatná 
a népjóléti szervek, a lerüle'.ek ellenőrzését, 
felügyelhetne a segélyezésekre, a népkonvhai 
ellátásra, irányíthatná a környezettanulmá-
nyozásokat, a népjóléti nyomozásokat, pontos 
és egységes nvilvantartást vezethetne az összes 
ínségesekről, kezelhetné a szegénvkatasz'ert. 

Szabó tanácsnok előterjesztésében azt java-
solta, hogy a polgármester Lung Mihályi, a 
munkaközvetítő hivatal vezetőiét bizza meg 
a központi hivatal vezetésével, Lung helyette-
sítésével pedig Brunner Károlyt bizza meg. 
A központi hivatal felállítása semmiféle sze-
mélyzetszaporitással nem járna, mert a hiva-
tal személyzetét a jelenlegi népjóléti hivatalok 
és kerületek szemelyze'.éből árithatnák ösz-
sze. Az akalmazottakat a népjóléti tanácsnok 
osztaná be, aki felügyeletét gyakorolna a köz-
ponti hivatal működése felett, viszont a köz-
ponti hivatal ügyelne a kerületi népjóléti hi-
vatalok működésére. A központi hivatal bí-
rálná el a küiönböző segélyekért folyam idó 
ínségesek igényjogosultságát, megállapítaná, 
hogy kinek van joga a népkonyhái ellátásra és 
minden nap hivatalosan közölné a népkony-
hák vezetőségével a kiosztandó ebédadagok 
számát. Működéséről lészletes és pontos nap-
lót vezetne és az! esetről esetre bemutatná a 
"épjóléti ügyosztálynak. 

Dr. Pálfy József polgármeserhelyettes a nép-
jóléti tanácsnok előterjesztése aiapján hozzá-
járult a központi hivatal felállításához és Lung 
Mihályt bizta meg az u j hivaita! ügyviteli sza-
hátvfia^nak IfjHoYgprá savai, A kÖZDOnli hiva--

tal február elsején megkezdi működését egye-
lőre a munkaközvetítő hivaí/al helyiségében, 
de később, ha ugyanabban az épületben felsza-
badul valami alkalmas helyiség, akkor önálló 
helyiséget kap a hivatal. 

A szegedi egyetem és Csanád-
megye 

I vármegye az Irányított gazdálkodás beveze-
tését kéri 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Csanádmegye törvényhatóságának hétfő dél-
utáni közgyűlésén tárgyalták Szeged átiratát 
az egyaem ügyében. A hivatalos javaslattal 
szemben, amely az átirat tudomásvételét kí-
vánta, K-otroczo József és a szociáldemokrata 
ellenzéki bizottsági tagok az egyetem sértetlen 
fenntartása érdekében feliratot kívántak. Dr. 
Kovács Károly is részletesen fejtegette, hogy 
kulturális, gazdasági és nemzeti szempontok 
mennyire megkövetelik a szegedi egyetem sér-
tetlenségét. Dr. Fried Ármin, a Kossuth-párti 
ellenzék vezére arról beszélt, hogy Szegeddel 
a már megvalósult sajtókapcsolaton tulmenő-
leg minél több kulturális kapcsolait kiépítésére 
volna szükség és Szeged boldogulásával meny-
nyire együtt jár Makó boldogulása is. A köz-
gyüléc végül elfogadta az előterjesztett kisgyü-
lesi javaslatot, tudomásul véve Szeged átira'át. 

A közgyűlés ezután hosszasan tárgyalta azt 
a debreceni átiratot, amelv az irányított gaz-
dálkodásról szólt. Puraly Emil ny. földműve-
lési miniszter hosszabb beszédet mondott 
i.ibbek között azt mondotta, hogy Magyaror-
szágon földreformnak soha sem lesz helye, 
itt földbirtokpoiitikáí kell csinálni. Javasolta, 
hogy a közgyűlés irjon fel a kormányhoz az 
irányított gazdálkodás sürgős megvalósi ása 
érdekében. 

Kotroczó János dr. Csorba János, Farkas 
Imre és dr. Fried Ármin, dr. Kovács Károlv és 
Galamb Sándor felszólalása után a többség 
elhatárolta, hogy sürgős feliratban kéri a 
tervgazdálkodás bevezetéséi. 

Szerdán délelőtt kisérik el 
utolsó útjára Nyilassy Sándort 

Tápé meghaló részvéte 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nyi-
lassy Sándor tragikus halála az egész országi 
ban nagy részvétet keltett. A polgármester cí-
mére rendkívül sok részvéttávirat érkezik. 
Herczeg Ferenc dr. Somogyi Szilveszter nol-
gármester cimére a következő táviratot küldte: 

„Az Alföld költői ielkü nagy művészé-
nek halála alkalmából Szeged város kö-
zönségének mély részvétét tolmácsolja 
Herczeg berenc." 

Petrovics Elek, a Szépművészeti Muzeum fő-
igazgatója Nyilassy Sándor elhunyta alkal-
mából a Dugonics-Társasághoz a következő 
levelet intézte: 

„Mély részvéttel értesültem Nyilassy Sándor 
jeles festőnk, régi kedves barátom elhunytá-
ról; kérem mélyen tisztelt Elnök Urat, hogy 
a város és a művészet nagy veszteségében 
méltóztassék legbensőbb részvétem kifejezesét 
fogadni." 

Az Országos Képzőművészeti Társaság Nyi-
lassy Sándort a magyar képzőművészet nagy 
halottjaként gyászolja és gyászának jelképéül 
a díszes koszorún kívül leküldöttet Szegedre a 
Munkácsy-leplet, amely a szerdai temetés al-
kalmával borítani fogja az elhunyt művész 
koporsóját. Valószínű, hogy a Képzőművészeti 
Társaság nagyobb müvészküldöttséggel képvi-
selteti magát a temetésen. 

Megható formában nyilatkozik meg az el-
hunyt festőművész kedves falujának, Tápénak 
a gyásza. A falu lakossága évtizedeken keresz-
tül a legmelegebben ragaszkodott Nyilassyhoz, 
aki az egyik faluszéli parasztházat alakíttatta 
át kedves, meghitt műteremmé. Ebben a kertes 
házikóban töltötte el a művész a nyán hóna-i 
pokat, itt gyűjtögette azokait az impressziókat, 
amelyek a legcsodálatosabb színekben és han-
gulatokbaie tükröződtek vissza alkotásain. Az 
elárvult falu szinte a saját halottjának ekinti 
Nyilassyt és amikor először jutott ki Tápéra 
a müvesz halálhíre, komoly formában felme-
rült a terv, hogy a falu gondoskodjék a mfl-
vész temetéséről és Tápé temetőjében adomái 
nyozzon számára díszsírhelyet. Ennek a meg-
indító kívánságnak a teljesítését Nyigassy 
Sándor utolsó kívánsága akadályozza meg, 
Nem sokkal halála előtt közölte barátaival azt 
a kívánságát, hogyha meghal, feltétlenül édes-
apja mellett akar pihenni, a szegedi belvárosi 
temetőben. így Nyilassy Sándor már holtan 
sem kerülhet vissza Tápéra, de a falu népe el-
kíséri utolsó útjára. Deák László községi fő-t 
jegyző kedden délelőtt teiefonon bejelentette 
a város hatóságának, hogy Tápé község la-
kossága 100—150 tagu küldöttséggel vesz részt 
Nyilassy Sándor temetésén. Később olyan hi-
rek érkeztek Tápéról, hogy szerdán reggel 
szinte a falu egész népe bevonul Szegedre és 
ott lesz Nyilassy Sándor 'emetésén. 

Szegeden sokan kifogásolták, hogy az el-
hunyt festőművészt a belvárosá temető hian 
loítasházában ravatalozták fel, holott stílsze-
rűbb lett volna, ha a kultúrpalota oszloposat* 
nokából kisérik el utolsó útjára a város ha-
lottját. Ezzel kapcsolatban kérdést intéztünk 
dr. Pálfy József polgármesterhelyetteshez, aki 
a következőket mondotta: 

— A temetői felravatalozást joggal kifogá-
solhatja mindenki. Magam sem tartom helye« 
megoldásnak, de ugy alakult a helyzet, hogy 
más megoldást nem választhattunk. Nyilassy 
Sándor szombaton este halt meg a klinikán. 
Holttestét azonnal átszállították a bonctani in-
tézetbe. Szerdán, a temetés napján ötödnapos 
halott lesz. Ez a legfőbb oka annak, hogy nem 
ravatalozhatjuk fel a kultúrpalota oszlopcsar-
nokában, amely a legmélttóbb hely lett volna 
a kiváló művész számára. Itt csak akkor rava-
talozhattuk volna fel, ha holtteste légmentesen 
elzárt érckoporsóba kerül. Mivel azonban utol-
só kívánsága szerint édesapia sírja mellé a 
földbe temetjük, nem pedig sírboltba, ércko-
porsó helyett tölgyfa koporsója lesz, amely 
légmentesen nem zárható le. így pedig az öt-
napos holttestet közegészségügyi okok miaH 
nem hozhat'juk be a városba. 

A temetési szertartás a belvárosi temetőben 
reggel tiz órakor kezdődik. A város négy külön 
villamoskocsit állit a közönség rendelkezésére. 
A kocsik a Dugonics-térről indulnak. Beggel 
kilenc órakor a fogadalmi templomban rek-
viem lesz. 


