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Május elsejével megszüntetik 
a szellemi 

mségmiinkások alkalmazását 
(A Délmagyarország munkatársátó') Dr. Pálfy 

József polgármester utasátotta dr. Kemenesg Ti-
bor népjóléti tanácsnokot, hogy május elsejével 
bocsássa el az alkalmazásban lévő szellemi mun-
kanélkülieket, mivel a foglalkoztatásukhoz szük-
séges anyagi fedezet kimerült. A népjóléti tanács-
nok kedden értesítette is az érdekelteket, hogy 
május elsejétől kezdve megszűnt az alkalmazásuk. 
Ez az intézkedés kellemetlen meglepetés volt a 
jweHemi (inségnrankások számára, akik abban 
bíztak, hogy ha hivatalosan meg is szűnik május 
elsején a szellemi inségmunka. a város hatósága 
módot fog találni arra, hogy a legjobban íráutal-
takat továbbra is (alkalmazásban tartsa, mínt-
»hogv az elmúlt években is történt. Többen ezért 
be is nyújtották már korábban kérvényüké*, de 
ezeket a kérvényeket, kivétel nélkül valamennyit, 
elutasították. 

Eimek a drákói rendelkezésnek az az előzménye, 
hogy a polgármester beszerezte a nagyobb vidéki 
városok adatait és ezekb-1 megállapított;), hogy 
aránylag Szeged javadalmazta legjobban a szelle-
mi inségmunkásokat és Szeged alkalmazta a leg-
nagyobb számban őket. A legtöbb városban a szel-

lemi inségmunka öt hónapig tart évenkint, így 
Debrecenbe,n például 800 munkáért jelentkező szel-
lemi munkanélküli közül csupán 180-at foglalkoz-
tattak, ezzel szemben Szegeden 600 jelentkező kö-
zül több mint 300 jutott munkához. 

Értesülésünk szerint a szellemi inségmunkások 
elbocsátása nem jelenti azt, bogy a legjobban rá-
utaltak ne részesülnének, a most kővetkező hó-
napokban .segélyben. A polgármester ugy intézke-
dett, hogy a szellemi munkanélküliek indokolt 
egetekben vagy gyorssegélyt kapjanak, vagy pedig 
valamilyen más formában jussanak méltányos 
támogatáshoz addig is, amíg ősszel ismét megkez-
dődik a szellemi inségmunka. 

Rövidesen megszüntetik a fizikai inségmunkál 
is. Előbb a megkezdett munkálatokat — a sta-
dionépítés kivételével — befejezik. Hogy mi még 
az elvégzendő munka, azt a jövő héten állapítják 
meg és ezeken a munkahelyeken foglalkoztatják 
azokat is. akiknek a népkonyhai ellátásért kell 
bizonyos munkateljesítményt végezniök. A stadion 
futó- és futballpályája elkészült, a munka hátra-
levő részét ősszel folytatják. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A város 
tanácsa a polgármester elnökletével kedden dél-
előtt állította össze a csütörtökre összehívott tör-
vényhatósági kisgyűlés és a szo-mbatra összehí-
vott közgyűlés tárgysorozatát. A kisgyűlés tárgy-
sorozata most is elég szürke és elég rövid, 67 
pontból áll. A városi tűzoltóság nihaszükségleté-
ttek szállítását fogja a korábban megtartott ver-
senytárgyalás alapján vállalatba adni a kisgyűlés, 
amely ezután kisebb jelentőségű földbérügyeket, 
építési engedélyeket, szabadságolási kérelmeket és 
lakásügyeket tárgyal le. 

A közgyűlés napirendje annál hosszabb. A napi-
renden 9i pont szerepel, közte hat körirat. 69 
kisgyülési előterjesztés, egy interpelláció és 16 In-
dítvány. A kisgyülési előterjesztések közölt akad 
néhány olyan is, amely körül valószínűleg na-
gyobb vitát rendeznek a városatyák. Tárgyalni 
fogja a közgyűlés az útalap multévi zárszámadá-
sát, a kéményseprői munkakerületek ujabb be-
osztásának kérdését, megalakítja a vizfigvi bizott-
ságot, az adófelszólamlási bizottságot, a borellen-
őrző bizottságot, foglalkozik az Angol-Magyar 
Banknak azzal az ajánlatával, amely a város dol-
lárkölcsönének pengőkölcsönnc való átalakítására 
vonatkozik. 

A napirenden 

hét nyugdí jazás 
szerepel, közte König Péter zeneiskolai igazgató. 

16 Inditvánv és interpelláció 
a törvényhatóság közgyűlésére 

dr. Gáspár Ignác kerületi tiszti orvos nyugdíja-
zása. Tárgyalni fogja a közgyűlés a város kezelése 
alatt álló alapok, valamint a városi üzemek mult-
évi zárszámadását. Bemutatja a közgyűlésnek a 
polgármester a gázgyári koncesszió meghosszab. 
bitásáért kapott összegek multévi elszámolását. 
valamint az összes alapok és alapítványok szám-
adásait. Napirendre kerül a Somogyi-könyvt'ár és 
a muzeum sa^bályzratának módosításáról szóló 
javaslat is. 

Lájer Dezső 

az üzleti záróra 
ügyében elrendelt uj szavazás módja miatt in-
terpellálja meg a polgármestert. Kifogásolja, hogy 
a polgármester nem adott engedélyt az érdekelt-
ségek megbizottainak arra, hogy a szavazást el-
lenőrizzék. A polgármester válaszában bejelenti, 
hogy a szavazást esküt tett városi tisztviselők bo-
nyolítják le és így a bizalmatlanságra semmi ok 
sincs. 

Az indítványok kőzött van ér. Becker Vendel 
pápai kamarásnak a gazdasági szaktanitóképeő 
főiskola Szegeden való felállítása érdekében be-
nyújtott indítványa. Dr. (irüner István indítványa 
a tiszai árvédelem ügyében. Halász Andor indítvá-
nyában azt kivánja, hogy a vasúti hidat alakítsál: 
át gyalogközlekedés céljaira is, Kiss Ferenc a vá-
rosi erdőőrök nyugdíjjogosultságának megállapí-
tását kéri, Körmendy Mátyás a Jakab T.ajoc-ucca 

Május havi 
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kikövezését, a rendkívüli ideiglenes házadómen-
tesség Szegedre való kiterjesztését, Lájer Dezső a 
tatarozási kedvezmény és a házadómentesség meg-
adása ügyében nyújtott be inditványt. Markouics 
Szilárd azt indítványozza, hogy az országutak 
városi torkolatánál helyeztessen el a város a re-
vízió gondolatát hirdető feliratokat és emlékműve-
ket, másik indítványában pedig azt kivánja. bogy 
szabályozza a város a zálogházban elhelyezett 
kenékpárok. varrógépek, rádiók és vadászfegyve-
rek tulajdonjogának igazolását. Papp József 1500 
méter ut kiépítését kéri Bőszkén, Selmeczy Jó-
zsef az ebadószabályrenAelet és a vizdijszabály-
zat módosítására nyújtott be inditványt. 

Dr. Singer István az el ókért es házak ismeretes 
ügyében kér haladékot az érdekeltek számára, 
másik indítványában art kéri, hogy a városi in. 
gatlanokra kitűzött árveréseket függesszék fel. 
Schmidt József a Szilléri-sugárúti iskola tataro-
zására tesz inditványt, Wolff Miksa azt indítvá-
nyozza, hogy írjon fel a város a kormányhoz és 
emeljen panaszt a kartel ellen, amely a motetkó, 
a benzin és a petróleum árát 25 százalékkal M-
emelte 
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jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 13.8, a legalacsonyabb 6.0 C. A barométer 
adata nirllfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 762.2, este 7581 mm. A levegő páratar-
talma reggel 74, délben 50 százalék. A s»él irá-
nya nyugati, erőssége 3—4. 

A Meteorologiai IntZ-jset jelenti este 10 óra-
kor. Időjó®íat: Északnyugati-északi szél, vtí-
tOBÓ felhőzet, helyenkiot eső, vagy záporesé, 
esetleg zivatar. A hőmérséklet ki ssé még csök-
kenhet. 
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Fanny Hurst nagyszerű regénye filmen. 
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