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flz inségmunkások élelmiszerutalványai 
Olabb terv a városházán a kenyér- és szalonnautalványok rendszerének meg-
változtatására — fl költséges adminisztrálás miatt készpénzt adnának az eddigi 

utalványok helyett 

(A Délma^yarország munkatársától.) A nép-
konyhák dolgozó kosztosainak szalonna és ke-
nyéradagját ismét veszedelem fenyegeti. Mint 
emlékezetes, dr. vitéz S z a b ó Géza népjóléti 
tanácsnok nemrégiben javaslatot terjesztett a 
polgármester elé és különböző adminisztrációs 
szempontokra való hivatkozással azt javasolta, 
hogy a város emelje föl a népkonyhai ebéd-
adagok zsírtartalmát egy-egy dekával, ezzel 
szemben vonja meg n napi tiz dekás szalonna 
és fél kilós kenyeradagokat azoktól, akiknek, 
mint családfenntartóknak meghatározott szá-
mú napokat kellett ledolgozniuk a népkonyhai 
ingyen-ebédekért és akik ezeket az adagokat a 
munkában eltöltött napokra kapták. A javas-
latból szerencsére nem lett semmi, mert azt a 
szegedi polgárság visszautasítása lesodorta a 
közgvülés napirendjéről. Dr. Grüner István 
törvényhatósági bizottsági tag interpellálta 
meg a terv miatt a oolgármest^rt és az egész 
közgvülés egyhangú helveslése közben követel-
te a képtelen gondolat eleitését. A polgármester 
be is jelentette az interpellációban adott vála-
szában, hogy határozatát, amellyel elfogadta 
a népjóléti hivatal előterjesztését azonnali ha-

tállyal visszavonja. Az Ínségesek azóta éppen 
ugy megkapták a kenyér- és szalonna-adagok-
ra szóló utalványa ikat minden munkában el-
töltött napra, mint azelőtt. 

Annál nagyobb meglepetést kelt most az a 
hir, hogy a képtelen terv ismét felmerült a vá-
rosházán. A számvevőség terjesztett most je-
lentést a polgármesterhez, akivel azt közli, 
hogy a külön kenyér és szalonna-utalványok 
adminisztrálása lényegesen többe kerül, mint 
amennyit ezek az élelmiszerek érnek, általá-
ban megnehezíti és meglassítja az inségmun-
ka-akciót. A számvevőség nem helyezkedik a 
népjóléti ügyosztályhoz hasonlóan rideg ál-

láspontra, nem kivánja a külön-utalványok 
megvonását azt javasol ia, hogy az utalvánvok 
helyett térítse meg inkább a város az Ínsége-
seknek az élelmiszerek tényleges értékét kész-
pénzben. 

Dr. P á 1 f y József polgármesterhelyettes 
most kapta meg ezt a javaslatot, még nem fog-
lalkozott vele, de nem is valószínű, hogv most, 
a szükségmunka szezon végén rendelné el az 
eddigi rendszer megváltoztatását 

50 szellemi munkanélkülit 
tovább alkalmaz a város 
havi 20 pengőéri 

(A Délmagyarország munkatársától.) No-
vember közepe óta a városi hivatalokban 200 
szellemi inségmunkást foglalkoztatott a vá-
ros havi 30 pengős fizetés ellenében. Április 
elsején a szellemi szükségmunkásokat elbo-
csáitották az ideiglenes szolgálatból, mert az 
inségalap kimerült. Eredetileg ugv volt, hogy 
április elseiével megszüntetik a fizikai inség-
munkások foglalkoztatását is, tekintettel azon-
ban arrn. hogv a téli hónapokban a hosszan-
tartó hideg időjárás következtében az inség-
.munka programmot nem tudta elvégeztetni a 
város, egv hónappal meghosszabbi tolták az 
ínségimmka idejét. 

A szellemi munkanélkülieket az elborsájtás 
sulvosan érintette, sokan vannak közöttük, 
akik a 30 pengős fizetésből nemcsak magukat 
igvekeztek eltartani, hanem szüléikről is" ne-
kik kellett gondoskodni. A méltánylást érdem-
lő körülménvekre való tekintettel dr. S z a b ó 
Géza népjóléti tanácsnok arra tett javaslatot a 
polgármesternek, hogv továbbra is alkalmaz-
za ideiglenes minőségben a város azokat, akik 
a városi támogatás nélkül nem tudnának meg-
lenni. Az ügyosztály szerint 40—50 szellemi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Áorilis 
tizennyolcadikán délelőtt árverezik el másod-
ízben a Kass-szálló ingatlanát a járásbíróságon. 
Az első árverésen — mint ismeretes — a Sze-
ged-Csongrádi Takarék vásárolta meg az ingat-
lant 120 ezer pengőért. Az árverést ifi. Kass 
János, Cziván Vilmos é j ifj. Cziván Vilmos elő-
terjesztésére megsemmisítették és a 18-i árverés 
módosított feltételek mellett zajlik le. 

A Kass-szálló üzemének megindítása körül 
érdekes hirek keringenek. Hir szerint Jurdnovits 
Ferenc, a 7/sza-szálló tulajdonosa tárgvaláso-
kat folytatott a Szeged-Csongrádi Takarékkal 
a kávéház megindítása ügyében. Állítólag létre-
jött a megállapodás az üzem megindítása te-
kintetében. A megállapodás szerint Juránovüs 
megnyitná a kávéházat, a szállodát, éttermet 

munkanélküli további foglalkoztatásáról lehet 
szó, de az eddigi 30 pengő helvett ezután h a -
vonkint csupán 20 pengőt fognak kapni. Hogy 
kik lesznek azok. akik havi 20 oengőért to-
vábbra is dolgozhatnak a városnál, azt szom-
baton fogják eldönteni a munkaközvetítő hi-
vatalban. Addigra kivizsgálják a tekintetbe-
jöhetők viszonyait. 

Az in«égalap tercére a város eddig 180.000 
pengőt fizetett ki. Ebből az összegből finanszí-
rozták az inségmunkákat és a szellemi szük-
ségmunkások fizetését. Most 40.000 pengő a 
tartalék, ezt az öerzeget ínr"?« fol**amó" 1< ¡fi-
zeti a város az inségmunkáknál foglalkozta-
tandó szükségmunkásoknak. A szellemi szük-
ségmunkások számára u jabb fedezetről kell 
gondoskodni. Ha ötven szellemi munkanélküli 
kap alkalmazást a városnál, ez havonta 1000 
pengős többletkiadást jelent. A csekély ösz-
szeg fedezetéről a költségvetés keretén belül 
lehet majd gondoskodni, úgyhogy pénzügyi 
szempontból nem lehet akadálya annak, hogy 
ötven munkanélküli továbbra is dolgozhasson 
— havi 20 pengőért. 

azonban csak nagyobb alkalmakkor helyezné 
üzembe, például a szabadtéri játékok alkalmával. 

Megkérdeztük az ügyben Jurdnovits Ferencet, 
aki kijelentette, hogy a megállapodás nem jött 
létre, a Szeged-Csongrádi Takarékkal neim tá--
gyalt, mindössze az történt, hogy Kozma Fe-
renc vezérigazgatóval beszélgetést folytatott. 

Ifj. Kass János nemrégiben elhelyezkedett a 
Margitszigeten és állását rövidesen elfoglalia. A 
Margitszigeten egy uj részvénytársaság nvit 
üzeimet és ezt fogja vezetni Kass János. Értesü-
lésünk szerint Kass érintkezésbe lépett a taka-
rékkal és azt kérte, hogy engedjék el az árve-
rés után fennmaradó tartozását, engedjék őt 
ezután szabadon dolgozni és uj életet kezdeni. A 
Szeged-Csongrádi Takarék Kass János kérése 
ügyében még nem döntött 

A Délmagyarország munkatársa felkeresi» 
Kozma Ferenc vezérigazgatót és kérdést inté-
zett hozzá mindkét ügyben. 

— Juránovits Ferenccel — mondotta a ve-
zérigazgató — az tigyről nem tárgyaltam, a 
hirnek semmi alapja nincs. Ami Kass János 
ügyét illeti, tény az, hogy Kass János tett ilyen 
irányú előterjesztést. A takarék azonban mind-
ezideig nem foglalt el semmiféle álláspontot és 
így nem mondhatom, hogy fedezetlen adóssá-
gait elengedjük-e, vagy sem. A kérdés igen ne-
héz és elhatározás csak az április 18-án lezajló 
árverés jogerőre való emelkedése után történ-
het, amikor a takarék jogilag is birtokába veszi 
az ingatlant. 

— A Kass megnyitásának ügye körülbelül két 
hét alatt végleg eldől, számításom szerint pün-
kösdre már megnyílnak a kávéház kapui A a 
épületben szorgalmas munka folyik, munkősoX 
dolgoznak, csinosítják, alakítják a lakóhelyisége-
ket. Hogy milyen körülmények között törteik! 
a megnyitás, azt egyelőre nem tudom, üzemve-
zetők ajánlkoznak, bérlők jelentkeznek, de a ta-
karék még nem döntött. Két héten belül ez i= 
e W 

M a Ferenc beszéde 
a fővárosi javaslat ellen 

Budapest, április 4. A felsőház bizottságai 
szerdán kezdtek meg a fővárosi javaslat tár-
gyalását. G ö r g e y László ismertette a javasa 
latot, amelyhez elsőnek R i p k a Ferenc szólt 
hozzá. A javaslatot csak akkor tudná magáévá 
tenni mondotta —, ha azokat a részeket, 
amelyek a budapesti polgár önérzetét, sérti .. 
módosítanák. A törvényjavaslatnak főleg az 
indokolása nagyfokú bizalmatlanságot éreztet 
a fővárossal szemben és az szinte vádbeszéd-
ként hangzik. Kifogásolta, hogy az u j javaslat 
megszünteti a törvényhatósági tanácsot es r á -
mutatott arra, hogy ' a szakbizottságokban a 
pártbofolvás nem hogv csökkenne, hanem in-
kább fejlődhetik. A történeti fejlődés által 
megalapozott intézménveket nem szabad pa-
rancsolólai. szükség nélkül megbolvgatm. mert 
nem tudjuk, hogv fnilyen megpróbáltatás ér-
het bennünket és ha magunk lazi tmk meg a 
régi bástvákat, védelem nélkül mara-i 
fiunk. Gróf A p n o n y i Károly a ja-
vaslatot elfogadta. S z ő k e Gyula nem helye-
selte a tanácsi rendszer eltörlését. uzemt 
választmány hatáskörének rendkívüli megszu-
kiléiét sem. A törvényjavaslatot nem fogadta 
el 

A bizottság a javaslat tárgyalását csütörtök 
kön délután folytatja. 

MOZI—| 
A budapesti Fórom njdons&gM 

Epy lá«y, 
d i aki mmdent tutí 
t S C l Y u l O S I " a r i a Patenal v idám f i lmregénye . 

Dolly Haas és H a r r y Líedtke fősze-
replésével 

A budapesti Kamara k imagas ló műsora 

Széchenyi Dalol a vágy • - -
Egv világhírű énekes érdekes törté-
nele. Jo:-i>f Schmldt. » vilápbirt t rádié-
énekes. Szűke Szaká.l és Lil lán Dltz 

főszereplésével 

Gallér, kézelö-SrMáthé 
vegytlsxCitó és festöi lz letében v é g e z t e s s e . 

Tisza La os körnt 39. Ipartelep: Br. Jósika u. 22 

Jégszekrények 
háztartási és mészáros, kedvező fize-
tési feltételek mellett legolcsóbban 

beszerezhetők 

Fekete Nándornál 
Kossuth Lajos sugárul 18. sz. 

Telefon 20—72. 

Az uüabb tárgyalások szertat 

pünkösdre megnyitják 
a Kass-kávéházat 

Megbeszélések és híresztelések a második ingatlanárverés előtt 


