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Miért nem fizette ki szerdán 
a Munkaközvetítő Hivatal 

a Szabadtér! Játékok statisztáit 
A Magyar Távirati Iroda swrdán este dr. 

P á l f y József polgármesternek alábbi nyilat-
kozatát tette közzé: 

— A megállapodás az volt hogy a statisztákat 
a nmnkaközvetitő hivatal veszi fel és ez a hivatal 
fizeti ax egyesség szerinti statisztadíjakat. A ren-
dezőbizottság a kifizetésre kerülő összegeket min-
denkor pontos«m beszolgáltatta a munkaközvetítő 
hivatal pénztárába. 

— Az utolsó napon a rendezóbiziottság szegedi 
belételed nem fedezték a kiadásokat és kétnapos 
tftrelml időt kért az IBUSz-szaJ megtjtendő elszá-
molás befejezéséig. A munkaközvetítő hivatal ahe-
lyett. hogy a rendelkezésre álló összegekből ará-
nyos fizetéseket teljesített volna, abban a feltevés-
bő), bogy • teljes ősszeg rendelkezésre fog állni, 
egyes kategóriákat teljes egészében kifizetett, vi-
szont másoknak előleget sem tudott adni. Ez okoz-
ta a W nem fizetett statiszták körében a nyugta-
lanságot 

— A rendezőbizottság fizetési kötelezettségeit 
wzttkség esetén áldoraink árán is feífr- mértékben 
teljesiti és semmi ok sincs nyugtalanságra. A 
renderőbizobtság belves szociális érzékkel elsősor-
ban a statisztáké elégíti ki, akiknek a legnagyobb 
szükségük van a kiérdemelt csekély összegekre 
Megnyugtathatom ttt érdekelteket, hogy a holnapi 
nap folyamán a statisztákat már kielégítjük Na-
gyon sajnálatos és a város érdekével ellentétben 
ánő, ha a szabadtéri jStéfcofc g r a n d i ™ «ri*«rét 
bármely oldalról és bármebj okból történő tenden-
ciózus'beállít ássál elhomályosítanák. 

Ehhez a nyilatkozathoz, ha más okbol nem, 

hát azért, hogy a közönség tudja, hogy mi tor-

tént, kommentárt kell fűzni: 

1 A szabadtéri játékok rendezősege B0U 
pengő 75 fülért fizetett ki eddig a mnnkaköz^ 
vetítő hivatalnak a statisztéria és a fizikai 
munkások fizetésére. A munkaközvetítő hiva-
tal ebből az összegből 5245.15 pengőt adott to-
vább. tehát a szabadtéri játékok rendezóségenek 
pénzéből a munkaközvetítő hivatni birtokában 
maradt 8667.60 pengő. 

7. A rendezőbizottság több izben sürgette a 
munkaközvetítő hivatalnál áz elszámolást, ter-
mészetesen azzal az indokolással, hogy 10—15 
ezer pengőket nem lehet kifizetni anélkül, 
hogy a rendezőség tudná, mire megy a pénz. 
Végül is becsúszhatnak az elszámolásba hi-
bák, nincs kizárva például ősszeadási hiba, 
azonkívül nemcsak joga. hanem kötelessége is 
a rendezőségnek tudni, hogy dispoziciója sze-
rint jáTtak-e el. Szerdán déli 2 órakor végre 
kézhez vehette a rendezőség a statisztéria 
foglalkoztatásáról az elszámolást és minthogy 
az átrevidiáláshoz legalább egy nap feltétlenül 
szükséges, felkérte a munkaközvetítő hivatalt, 
hogy a kezeihez korábban kifizetett összegek-
ből még meglevő 3667.60 pengőt szerda délután 
fizesse ki a statisztáknak és közölje velük, hogy 
« hátralékos összeget pénteken délután min-
denki megkapja. 

3. A munkaközvetítő hivatal a szerda dél-
nlán 3 őrára berendelt statisztáknak egyetlen 
fillért sem fizetett ki és nem közölte velük, hogy 
s hátralékos összeget pénteken délután meg-
kapják. 

4. Lung Mihály, a munka közvet itő hivatal fő-
nöke szerda délben közölte a Délmagyarország 
egyik kiadóhivatali tisztiviselőjével, hogy dél-
utánra néhány látogatót küld. 

5. A statisztáknak teljesen igazuk van. A 
pénzükhöz, amelyért megdolgoztak, hozzá kell 
jutniok. Orők talány is marad a rendezőség 
előtt, hogy a közel 4000 pengőt a munkaköz-
vetítő hivatal miért nem fizette ki? Még talá-
nyosabbá teszi a helyzetet, hogy Pálfv József 
polgármesternek olya-n értesülése volt, ho<*v a 
munkaközvetítő hivatalnak a statiszták fizeté-
séi e mindössze 100 pengője van. 

6'. Lung Mihálv azt állit ja, bogy a munka-
közvetítő hivatalnak a statiszták élére kiren-
delt tisztv iselője, Szoküli utján azt az üzenetet 
kapta a rendczőbizottságtól. hogy szerdán ne 
teljesítsen fizetést a statiszták részére. Szokoli 

kezest a rendezőbizottságtó? nem vett át és nem 
is továbbított. 

7. Végül, ha egyelőre röviden is, tisztázni kell 
néhány szempontot. A Délmagyarországnak a 
szabadtéri játékokhoz serami köze. A kapcso-
lat mindössze annyi, hogy a Délmagyarország 
lapvállalat tömérdek áldozatot hozot' és kárt 
szenvedett, a Délmagyarország szerkesztőjének 
pedig állítólag van abban néanxi érdeme, hogy 
Szeged világhírre tett szert szabadtér' játékai 
révén és hogy ezek a játékok kere^eth-z juttat-
nak kereskedőket, iparosokat, munkásokat, te-
hát a statiszták szerepére vállalkozott klsegzisz-
lenciákat is. A szabadtér! játékok élén a Dél-

magyarország lapvállalattól teljesen független 
bizottság áll, amely át van hatva nemcsak kul-
turlelkesedéstől,, hanem a legmelegebb szociá-i 
lis belátástól is. Ez a bizottság felháborodva 
értesült arról az érthetetlen játékról, amelyet 
egyelőre kifürkészhetetlen okokból folytattak 
szerda délután a statisztálás szerepére bizonyá-< 
ra nem élvezetből vállalkozott kisemberekkel. 
Kereste is nyomban a gyökeres orvoslás mód-
ját és a nyilvánosság részére egyelőre csak 
annyi l mondhat, nem rajta mult, hogy ezt a 
módot nem találta meg Nem hivaikodásból, 
hanem kényszerhelyzetből hivatkozik a ren-« 
dezőbizottság az elért eredményekre. Ha a bi-
zottságnak mérhetetlen felelősséget és, kocká-
zatot, de emberfeletti munkát* is vállalt tag-
jai, nem, ez a siker és az a kultuügy, amely; 
nélkül Szeged már állítólag el sem képzelhető, 
megérdemelték volna, több belátást és tapmta-i' 
tot, kevesebb taktikázást és fondorlatot. 

Egyelőre ennyit 

H i r e l c 
— Dr G á s p á r Ignác ny. főorvost megope-

rálták. Dr. G á s p á r Ignácot, Szeged város 
nemrégen nyucalombavonult köztiszteletben 
álló foorvosát kedden este sürgősen megope-
rálták. A népszerű főorvos a délutáni órákban 
már rosszul érezte magát, de őt óra tájban be-
ment a Hungária-kávéházba és az orvos-asz-
talnál elfogyasztotta szokásos uzsonnáját. Va-
lamivel később fájdalmai fokozódtak, haza-
ment és elhivatta kezelőorvosát, dr. R e * & -
nőt, aki megvizsgálta és megállapította, hogy 

' osabh és k Gá«pár doktort a légsúly* 
mesebb gyomorbaj támadta meg: á 

eszedel-
ódott a 

ezzel szemben kijelentette, hogy ilyen rendel- | detL 

gyomra, azonnali roütétre van szükség. A bete-
get azonnal szanatóriumba szállították, ahol is-
mét megvizsgálták és este nyolc órakor vé^re 
hajtották a súlyos műtétet. Az operáció igen 
jól sikerült és szerdán este a beteg állapota ki-
elégitő volt. láza ni ne*, pulzusa jó, hangulata 
is kifogástalan. A népszerű főorvos betegsége 
általános részvétet keltett a városban. 

— Inditvány ae tizem! amMlyresáftlet 
«intéséről S z a u e r S. Ferenc Indítványt nyujlott 
be a szeptemberi közgyűléshez. „Annak határora-
tilng való kimondását kér«n, — mondja az indít-
vány —, hogv a tiszti ügyészség által tervezett 
üzemi szabályrendelet elkészítését a közgyü'és 
szükségesnek tartja és utasítja a város hatóságát, 
hogy a tervezetet tárgyalás céljából a legköze-
lebbi közgyűlésen terjessze el», hogy az még ez-
éVben életbeléptethető legyen." Azért kéri ezt az 
indítványozó, mert szerinte ftzeml szabályrendelet 
nélkül a város lakossága nem tudja ellenőrizni 
azt, hogy az flzwngnzdasági politika megfe'el-e az 
idevonatkozó rendelkezéseknek. Szauer S. Ferene 
az üzemi szabályrendelet egyik szakaszába kéri 
felvenni azt, hogy törvényhatósági bizottsági tag-
nak az üzeniiga7gató«ági, vagy feiűgyelöbizottsá-
g ; tagságra csak tiszteletbeli lehet, azért sem-
miféle javadalmazást nem igényelhet. Az indit-
vány a szeptemberi közgyűlés napirendjére keril. 

— Gróf Apponyi Albertné gyógyultan eluta-
zott Szegedről. Gróf A p p o n y i Albertné, akin 
— mint Ismeretes — az elmúlt héten sürgős 
vakbélmütétet hajtott végre a szegedi sebészeti 
klinikán dr. A d á m Lajos sebészprofesszor, 
egy héttel a műtét után már olyan jól érezte 
magát, hogy elutazhatott Szegedről. A grófnő 
számára az állomásfőnökség egy elsőosztályu 
fülkét tartott fenn, hogy zavartalanul tehesse 
meg Pestig az utat, de nem fogadta el a kü-
lön szakaszt hanem az egvik másodosztályú 
kocsiba szállt fel. Itt látogatta meg B á r á n y i 
Tibor főispán, aki a város nevében gratulált 
szerencsés felgyógyulásához. 

x Márkus fűszer, csemege. Kigyó-ncea. 

— összeesett az uccán. Szerdán délelőtt a 

Tisza-szálló előtt összeesett egy 70 év körüli 

férfi. A mentők az eszméletlen, vérző embert a 

kórházba vitték. Megállapították, hogy az ille-

tő Á b r a h á m N a g y József 80 esztendős 

szegedi napszámos, aki epileptikus rohamában 

esett össze, esés közben agyrázkódást szenve-

— Makacs székrekedés, vastagbélkatarrns, 
puffadás, vértorlódás, anyagcserezavarok, sár-
gaság. aranyeres csomók, csipőfájás eseteiben 
a természetes .Ferenc József4 keserűvíz — reg-
gel és este egy-egy kis pohárral bevéve — rend-
kívül becses házi&zer. Klinikai megfigyelések 
tanu-sága szerint a Ferenc József viz még In-
gerlékeny belü betegeknél is gyorsan, biztosan 
ós mindig enyhén hat, ugy. hogy spasticus 
obstipationál is alkalmazható. 

— tfTXKAKOZVETITfcX. Munkát kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítő utján: 1 lakatos, 3 ko-
vács, 1 vasesztergályos, 1 «épl«gépész, 1 fiatal 
villanyszerelő, 1 fagépmunkás, 1 asztalos vidtken, 
1 kádár, 1 sütő összmunkás vidéken, 1 magyar-
szabó vidéken, 4 cipész, 2 borbély, 4 hölgytodi ász-
nő, 1 kertész v'dék^n, 30 szekeres 30 kordéd az 
algyői hód átépítéséhez. 

Kettős 
szerelmi drái 
Budapest, augusztus 21. Kettős szerelmi tragé-

dia jáíszódott le a Lógodi-ucca fiO. számú ház egyik 
másodikemeleti lakásában, ahol Kurzweil Edéné, 
az Olasz-Magyar Bank belvárosi fiókja igazgatójá-
nak elvált felesége lakott. A lakásban, a kivilágí-
tott hálószobában átlőtt fejjel, holton találták 
Kurztveíl Edémét és Sternthal Barna fiatal gabo-
nabizományost. 

A tragédia mögött egy nagy azerelem hnzódJk 
Kurrweilné két évvel ezelőtt megismerkedett 
Sternthaflal, aki miatt elhagyta férjét és két gyer-
mekét Sternthal feleségül akarta yenni az asz-
sjsonyt, de ax utóbbi időben komoly anyagi gondjai 
voltak, valószínűleg emiatt váltak meg a szerel-
mesek az éAettóL 

Elitélt kéme 
Budapest, augusztus 21. A honvédtöt vényszék 

idegen államok javára elkövetett hűtlenség, il 
letve kémkedés miatt C s o k n a György mol-
nársegédet 6 évi fegyházra, 8 évi hivatalvesz-
tésre és politikai jogai gyakorlásának ugyan-
ilyen időre való felfüggesztésére, továhbá So-
mogy, Zala és Baranya vármegyék területéről 
való kitiltásra. B a j k a i Gusztáv cseh állan*-
polgár földművest 5 évi fegyházra, tizévi hi-
vatalvesztésre és politikai joggyakorlásának 
ugyanilyen tartamú felfüggesztésre, vala-
mint az ország területéről való kitiltásra. 
S z a r k a Jenő cseh államf>olgár kultúrmérnö-
köt 5 évi fegyházra, 8 évi hivatalvesztésre és 
az ország területéről való kitiltásra, G r e i f 
Károlv epitészpyakornokot 3 évi fegvházra, 5 
évi hivatalvesztése és politikai joggyakorlásá-
nak ugyanilyen időtartómra vaió felfüggesz-
tésére itélte. 


