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Százötvenezer pengő államsegély! 
remél Szeged az ínségenyhitéshez 
M'skoFc százezer pengői kap — A belügyminisztérium 
szombaton tárgyaltja le a szegedi szükségmunka-
programot 

(A Délmagyarország munaktársától) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy szombaton dél-
előtt tárgyalják a belügyminisztériumban Sze-
ged inségmunkaprogiramját. Dr- Pálfy József 
polgármester és dr. Kemenesy Tibor népjóléti 
tanácsnok vesznek részt a város képviseletében 
a minisztériumi tárgyaláson- A népjóléti ügy-
osztályban már minden előkészületet megtettek 
a tárgyalásokra, hatalmas aktacsomaggal uta-
zik fel Budapestre Kemenesy Tibor aki külön-
ben a megbeszéléssel kapcsolatban a követke-
zőket mondotta: 

— A tárgyalások két részből fognak állani. 
Elsősorban a múlt évi insógununkákra vonatkozó 
elszámolásokat tárgyaljuk le. azután a jövő esz-
tendeit. Felvisszük a város jövő évi költségve-
tését is és a szegényügyi kiadásokat vizsgál-
tatjuk át a minisztériumban- A tárgyalások ve-
zetője. dr. Szekeres János miniszteri osztály-

tanácsos, aki a közelmúltban is többizben járt 
már Szegeden, teljesen ismeri a város népjóléti 
viszonyait. Ez meg fogja könnyíteni a dolgunkat 
és reményünk lehet arra, hogy a minisztérium 
megadja azt a támogatást, aimit kérünik-

— A város tudvalévőleg 150.000 pengős hoz-
zájárulást kér az államtól az inség enyhítéséihez-
Most kaptam értesítést arról, hogy Miskolc szá-
mára a belügyminisztériumban 100.000 vengős 
állami hozzájárulást szavaztak meg. Miskolc jó-
val kisebb népjóléti programot dolgozott ki. mint 
Szeged, ezért reméljük, hogy a másfélszázezer 
pengős állaimi hozzájárulást megkapjuk-

Közölte még a népjóléti tanácsnok, hogy 
szombaton sor kerül az inségjárulék kivetési 
kulcsának megállapitására is. Valószínűnek lát-
szik, hogy a jövő évre kisebb kulcsot állapítanak 
meg-

Báró Tunkl Tamás lesz 
az önálló Idegenforgalmi 
ügyosztály vezetője 

Fontos bzoíísági ülések a kisgyűlés előli 

(A Délmagyarország munkatársától.) Október 
első felében fontos ülések lesznek a városházán-

r Elsején a szervezőbizottság tartja ülését és ez-
úttal tárgyalják dr- Szivessy Lehel és vitéz dr. 
Gárgyán Imre ismeretes indítványát az adóhi-
vatali gyakornoki állások véglegesítéséről. Szó-
bakerül az értekezleten az idegenforgalmi hivatal 
kérdése is. A hivatal vezetéséről megrendült 
egészségi állapotára való hivatkozással tudva-
levőleg lemondott Berzenczey Domokos műszaki 
főtanácsos. Általános a vélemény, hogy ez a 
fontos hivatal nem maradhat sokáig vezető nél-
kül. hanem véglegesen meg kell szervezni az ön-
álló idegenforgalmi ügyosztályt önálló vezetővel 
az élén- Felmerült a városházán az az óhaj és 

ujabban nagyon sokat beszélnek arról, hogy báró 
dr. Tunkl Ta,;iás főispáni tUkárt kellene meg-
nyerni az idegenforgalmi hivatal vezetői tiszt-
ségre. Mindezek a kérdések szóbakerültiek a 
szervezőbizottság ülésén-

Október 3-án a közgyűlést előkészítő ülést 
tartják meg, negyedikén pedig az igazolóvá-
lasztmány tart ülést a virilisek névjegyzékének 
összeállítása ügyében- A névjegyzéknek ugyanis 
szeptember 30-ig jogerőre kell emelkednie. 

Október 5-én délután a ,,szeptemberi" kisgyü-
lést tartják meg. 8-án pedig a közgyűlés kezdő-
dik- A közgyűlés előreláthatólag a hét végéig 
tart. 

Jóváhagyta a belügyminiszter a Mátyás-téri 
kövezési munkálatok vállalafbaadását, 
de a jóváhagyás még nem érkezeit meg 
Halad a munka a Mars-téren 

(A Délmagyarország munkatársától ) A Mars-
tér burkolási munkálatai gyors tempóban foly-
tatódnak. Ezidőszerint 60 munkás dolgozik a 
csatornacsövek lefektetésén. Nyolc-tiz napig 
éltari ez a munka és akkor hozzákezdenek a tér 
burkolásához. Csütörtökön érkezett jelentés Sze-
gedre. hogy a szegélyköveket feladták a város 
címére és azok legkésőbb hétfőre megérkeznek. 
A burkoláshoz előreláthatólag 75 munkanapra 
lesz szükség és ilyen körülmények között de-
cember közepéig eltarthat a munka, feltéve, ha 
az időjárás viszontagságai nem akadályozzák 
meg a munka folytatását- Ha az idő kedvezne, 
akkor még ezévben feltétlenül elkészülhet a 
Mars-tér. ha azonban az időjárás miatt abba 
kell hagyni a burkolást, márciusban már foly-
tatiák és a tavaszra elkészülhet a kikövezett 
Mars-tér. 

Itt említjük meg, hogy előrelátható^g hama-
rosan sor kerülhet a Mátyás király-teret kör-
nyékező uocák újraburkolására is. Tegnap Sze-
geden járt a munkálatok elvégzésével megbizott 
DanútÁa részvénytársaság egyik vezetőmé rpőke. 
aki közölte Mihályify László műszaki tanácsos-

sal, hogy információjuk szerint a belügyminisz-
ter jóváhagyta a Mátyás-teret körülvevő uc-
cák burkolási munkájának vállalatbaadását. A 
városházán utánanéztek ennek és megállapítot-
ták, hogy a jóváhagyásról eddig nem érkezett 
le semmiféle hivatalos értesítés, pedig a Mátyás-
téri munkálatokat a Mars-tér kövezési ügyével 
egyidőben terjesztették fel a belügyminiszté-
riumba- A Mars-téri munkákat két héttel ez-
előtt jóváhagyták, a Mátyás-téri kövezés jóvá-
hagyása azonban érthetetlenül késik- M-Lhályffy 
tanácsos felkérte a Danubia képviselőjét, hogyha 
biztos a vállalata abban, hogy a belügyminisz-
térium jóváhagyta a munkát, akkor saját fe-
lelősségiikre kezdjék meg az újraburkolást. A 
mérnök kijelentette, hogy ezt majd a vállalatá-
nak igazgatóságával fogja megbeszélni és a 
döntésről rövid időn belül értesítik a polgár-
mestert. 

Mihályffv tanácsos közölte érdeklődésünkre, 
hogyha a jóváhagyás megérkezik, azonnal hoz-
zákezdet a város a munkához. Számitása szerint 
még a tél beállta előtt elkészülhetnek a Mátyás-
teiret környékező uocák burkolásával. 

Ifin V flz e ! s ö magyar 
U ü l l . az nagy v i i á q f i ' m ! 

UJ ROKON 
Csathó Kálmán remekbe sikerült vígjátékának 

filmváltozata Perczel Zillával és Deliy Ferenccel 

Wsmmer Flilifii portréja 
a Lloydban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-
gedi Lloyá Társulat néhai díszei nőkének, Wim-
mer Fülöpnek arcképét Balogh Margit festőmű-
vésszel megfestette. A nagyméretű olajportrét 
a társulat vasárnap délelőtt díszünnepség ke-
retében leplezi le. Délelőtt 11 órakoT kezdődik 
az ülés, melyre meghívót kapott Wimmer Fülöp 
rokonsága, a hatóságok, a különböző kereske-
delmi és ipari érdekeltség is- A Polgári Dalárda 
Himnusza után Adler Rezső társelnök nyitja meg 
az ünnepi ülést, majd dr- Kertész Béla mond 
ünnepi beszédet az elhunytról. A képet, amelyet 
a nagyterem falán, a régi elnökök képeivel egy-
sorban helyezték el, ezután leleplezik. A kegye-
letes ünnepséget Adler Rezső szavai zárják be. 

Izgalmas 
zsehtolvapdözés 
a Szent István-téren 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtök reggel izgalmas zsebtolvajüldözés zaj-
lott le a Szent István-tér környékén. F a r k a s 
János algyői gazdálkodó búzát hozott be a 
piacra. Eladta a gabonát 39 pengőért és a pénzt 
tárcájába, majd a tárcát a kabátja külső zse-
bébe tette Észrevette már akkor, hogy egv 

f iyanus fiatalember szegődött a nyomába. Ez a 
iatalember konokul kisérte, majd felnyomult 

melléje, aztán hirtelen benyúlt a zsebébe és ki-
rántotta a pénztárcát, azzal máris vad futásnak 
eredt. A gazdálkodó kiáltozására többen a me-
nekülő zsebtolvaj után vetették magukat. Az 
ismeretlen ekkor eldobta a tárcát és tovább 
rohant. Két szőregi gazdálkodónak, L a k a t o s 
Ferencnek és H e g y k ö z i Imrének azonban 
sikerült elfognia. Közrefogták és ugy kisérték 
a rendőrőrszoba felé. A menetnek nagy néző-
közönsége volt. Az egyik gyerek, aki a nézők 
között volt, figyelmeztette a két szőregit, hogy 
a szebtolvaj a szabadon maradt kezével be-
nyúlt a zsebébe és egy kést húzott elő. Mielőtt 
az elfogott zsebtolvaj a kést használhatta vol-
na, elvették tőle. A rendőrségen a „zsebes" be-
ismerte, hogy ő követte el a lopást. F a r k a s 
Gyulának hivják, állásnélküli napszámos. Az-
zal védekezett, hogy nyomorgott. örizetbevet-
ték. 
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SÜSSENEK C S A K 
Dr. OETKER-féle 

S U T O P O R R A L , mert az a legjobb. 
Elndasi ára 14 f i l lér 


