
z D e L M A t í Y A R O R S Z Á G 1935 szeptember 26. 

halijuk fel ez* a folyton visszatérő és jelent-
kező biztos jövedelmet-

A város pénzügyi helyzet® tagadha-
tatlanul nagyon sulyós, de még sem 
szabad csak a pillanatnyi helyzet 

orvoslásával foglalkoznunk, 

gondoskodnunk kell arról is. hogy a jövőben 
biztosabb alapokra fektethessük a város háztar-
tását Ha áttanulmányozzuk a zárszámadáso-
kat és a költségvetést, örömmel kell megállapí-
tanunk. bogy az erdőgazdálkodás nagyszerűen 
beválik' a városi erdők nagy és biztos jöve-

delmet biztosítanak a város számára- Ugy gon-
dolom. hogy ezen a téren kell továbbdolgoz-
nunk• fejlesztenünk kell erdőinket mép fokozot-
tabb mértékben mint ahogyan eddig tettük-
Mert nemcsak a jelenre- hanem a jövőre is gon-
dolnunk kell 

Elmondotta végül a polgármester, h'ogy októ-
ber elsejére hivta össze a pénzügyi bizottsá-
got. addig a legapróbb részletekig letárgyalja 
a tanács tagjaival és a f:számvevővel a költség-
vetJM tervezetet, hogy a bizottság már egy el-
fogadhatóbb javaslat alapán kezdhesse meg a 
tárgyalásokat-

— Szellemi sziikségmunkára fel nem vehet** 
azok a közép-, vagy főiskolai hallgatók, akik ta-
nulmányaik elvégzésére költöztök Szegedre és 
mint magántanulók, akár mint tényleges h*Ug«tók 
valamelyik iskola hallgatói, illetve tanulói. Nem 
vehető fel a szellemi inségmunkára 18 éven alóli 
egyín és az sem, aki hiteltérdemlően nem tudja 
igázomi Ukolai végzettségét, továbbá családtag, 
ha a családfő munkanéíkül van és miiTikwképe'-

Matolcsy Mátyás kilépett 
a Nep-böl j 

Budapest, szeptember 19- Mdolcsy Mátyás 

országgyűlési képviselő csütörtkön délelőtt 

Ivády Bélának, a Nemzeti Egység Pártja elnö" 

kének bejelentette kilépését a pártból• de hozzá' 

tette, hogy pártonkívüli minőségben továbbra 

Gömbös Gyula miniszterelnök politikáját fogja 

támogatni 

Miatolcsy Mátyás, mint a reformnem7e<Iö!c 

tagja került be a parlamentbe, ahol szociális | 
kérdésekben elmondott határozott be*zédeiv«l | 

tünt fel. szakértője az agrárszociális kérdések" 

nek. különösen a falusi szegénység megsegíté-

sét követelte beszédében- Legutóbb egy feltfl' 

nést keltő nyilatkozata miatt afférja támadt a 

Nep egy csoportjával-

As olvasó rovata 
Tekintetes Szerkesztőség! A rókusd iskola 

szolgai állására többek között a férjem is pá', 
lyázott. Szükségünk lett volna erre az állásra, " 
öt élő gyerekünk van. akik közül a legidősebb 
10 éves. a legfiatalabb 3 hónapos- Férjem 48 
hónapig teljesített trontszolgálatot' már régóta 
állás nélkül van. abból tengetjük az életünket-
amit itt-ott megkeres- A kérvényt beadtuk, azt 
elfogadták és azóta abban reménykedtünk. hogV 
sikerülni fog az állást elkapni, hiszen minden' 
képen méltóak volnánk rá- Most azután kap' 
tunk a tnnfelügyelőségtől egy levelet, amely-
ben arról értesítenek bennünket, hogy a-z állást 
már betöltötték Tudtunkkal egy. a férjemnél 
jóval fiatalabb gyermektélen férfi nyerte el at 
állást, akinek emellett még — ha nem is sok —' 
nyugdija ls van• fgy segítenek a sokgyermekes 
magyar családokon? 

Tisztelettel: (Aláírás) 
Érdeklődtünk a tanfelügyelőségnél, dr- Kiss 

Károly tanfelügyelő a következő választ adta: 
— Az állást nem töltöttük be- mert az állás 

fölött a miniszter ur dönt- Az iskola '"•'zgatója 
azonban ideiglenesen alkalmazott valakit, aki 
addig iis ellátja a dolgokat- Ha tehát az Siető 
levelet kapott, az csak arra vonatkozhatott-
hogy az ideiglenes állás van betöltve- A kérvé-
nyeket felterjesztettük a minisztériumba és 'ÍTV 
eddig még senkit sem utasítottunk el-

BEVONULÓ KATONAKNAK: 

Körömkefe -.10 
Beken őkefe —.18 
Sárkefe —16 
önborotvakészlet 10 pengével —.88 

HAZTARTASI CIKKEK: 

24 drb vasporkup dobozban — 2 4 
10 csomag kályhafényesitő — 1 4 
1 doboz 750 darab amerikai fogvájó —.24 
S í t barna csomagoló papir —.14 

ISKOLAI CIKKEK: 
Negyedives rajztábla —.78 
7 drb negyedives rajzlap —.14 
24 drb fehér tábla kréta —14 
20 drb irótoll —14 
Reklám palatábla —-14 

ÉLELMISZEREK: 

10 dkg csokoládés drazsé —.20 
10 dkg méz. v. savanyu, v. erős cukorka —17 
10 dkg nugat kocka >—.24 
Negved kilogram burgonya cukor —.25 
10 dkg tej arachid halom —.24 
1 kg staniolos f lsovány sajt P 1.18 
80 dkg sima keksz —98 

PÁRISI SflGY ÁRUHÁZ RT. 
m a « n > , CSEKONICS ÉS KISS UCCA SAROK 

Három hónapig ingyen rádiózhat! 
dijat meg-

takarít. 

CSURY FERENC FONYÓ SOMA 
óra-, ékszer-, rádiószaküzlet, Kárász ucca 16. Kölcsey uooa 4. 

DEUTSCH ALBERT KELEMEN MARTON 
o«ll4r», rádió éa villamossági Makflzlet, Kájászu.7, irógép-, osillír- és rádiószaküzlet, Kelemen U. I I 
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Osztályokba és alosztályokba 
sorozzák 

a szellemi szukségmunkásokat, 
akik szorgalmi fogok alapján kapják majd a fizetésüket 

A népjóléti ügyosztály uf tervezete 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nép-
jóléti bizottság által kiküldött négyes bizott-
ság dr. K e m e n e s y Tibor tb. tanácsnok el-
nökletével csütörtökön folytatta az idei ínség-
akció előkészítésével kapcsolatos kérdések tár-
gyalását. A bizottság letárgyalta azt a terveze-
tet » , amely a szellemi munkanélküliek fog-
lalkoztatására készült. A szellemi munkanél-
küliek foglalkoztatására az idei szükségmun-
kák költségvetésében negyvenötezer pengőt 

irányoztak eló, tehát ennyit költhet cl a no-
vember elsején kezdődő öthénapos inségsze-
zonban a szellemi munkanélküliek foglalkoz-
tatására a népjóléti ügyosztály. 

A négyesbizottság részletesen letárgyalta a 
tervezetet, azt elfogadta és legközelebb a nép-
jóléti bízottág elé terjeszti jóváhagyás céljá-
ból. A bizottság javaslata a következő: 

— A sztkségmunkáknál szerzett tapasztalatok 
általában azt mutatják, hogy az eddig követelt el-
vek a ráutaltság megállapításánál, figyelembevé-
ve a rendelkezésre áíló korlátolt anyagi eszközö-
ket, megfelelőknek mutatkoztak. A szellemi szfik-
ségmunkák sőrém azonban meg kellett állapítani, 
hogy a szellemi szökségmnnkások iskolai képesí-
tése, különleges használhatósága, szorgalma mun-
kadíjuk megállapításánál nem volt érvényesíthető 
és az edtjigi munkadíj-rendszer nem volt alkalmas 
arra, hogy ösztönzően hasson a foglalkoztatott 
szellemi sznkségmunkáaokra. Ezért a szellsmi 
szűkségimunkások díjazásánál' uj rendszer mutat-
kozott szükségesnek, amely figyelembe veszi a 
safHiemi szükségmunkás iskolai végzettségét, eset 
l«@es különleges használhat óságát és szakkép-
zettségét, szorgalmát és családtagjainak számát 

— A szellemi szükségmunkásokat általában 
véve két csoportra osztjuk: Az első csoportba, 
az úgynevezett szellemi sziikségmunkások cso-
portjába az érettségizetteket, az érettségivel egyen-
értékű bizonyítvánnyal rendelkezőket és a főisko-
lai végzettségűeket; a másodikba a négy és ennél 
több középiskolát végzetteket, a nem fizikai mun-
kásokat sorozzuk. Ez a második csoport az ^iro-
dai s2fükségmunkások" csoportja. 

A szellemi szükségmonkások (érettségi és fő-
iskola) csoportja újból két csoportra oszlik: 

— Az első csoportba sorozandók a főiskoíaj vég-
zettségűek és azok az érettségizették, akik valami-
lyen különleges képzettséget szereztek. Ezeknek a 
fizetése a kővetkezőképpen átokulna! alapfizetés 
havi 20 pengő. Az alapfizetés minden pótlék nél-
kül, ez ebbe a csoportba tartozók közfii azok ré 
szére lenne megállapítandó, akik említésre méltó 
•mo muwai '5iwt«nisnuu$ man wniröioza 

ládtagjaik számára. A közepes szorgalmunk az 
alapfizetés mellett 8 pengő havi szorgalmi pótlék-
ban és csatádtagonként 3 pengő személyi pótlék-
ban részesSínének, mig a kiváló szorgalmuak 
szorgalmi pótléka havi 16 pengő, a személyi pótlék 
családtagonként 4 pengő. Maximálisan 60 pengő 
havi keresetet nyújt ez az osztály. 

— A második csoportba sorozott érettségizettek 
alapfizetése havi 15 pengő, a közepes szolgaimnak 
szorgalmi pótléka 6 pengő, személyi pótlék csa-
ládtagonként 2 pengő. A kiváló szorgalmuak szor-
galmi pótléka 12 pengő, személyi pótléka családta-
gonként 3 pengő. A maximális kereseti lehetőség 
havi 30 pengő. 

•- Az irodai szüktégmunkások csoportja (négy 
és több középiskola és irodai gyakorlat) szintén 
két csoportra osztanőó: 

— Az első esoportba sorozandók azok, akik gép-
és gyorsírásban jártasak, eseteiéi az alapfizetés 
havi 12 pengő, szorgalmi pótlék a közepes szor-
galmwaknél 4 pengő, a személyi pótlék családta-
gonként 1 pengő, a kiváló szorgalnraakinak a szor-
galmi pótléik 8 pengő, a személyi pótlék családta-
gonkint 2 pengő. Maximális kereseti lehetőség 
havi 30 pengő. 

A második esoportba sontroandók wsoü, akik 
akik fentebbi iskolfli végzettség mellett gép- és 
gyorsírásban nem jártasak. Az alapfizetés havi 
10 pengő, a közepes szorgalmú aknái a szorgalmi 
pótlék 2 pengő, személy! pótlék családtagonként 
50 fillér. A kiváló szorgalmnafcnél a szorgalmi 

pótlék családtagonként 1 penfiő. A maximális 
kereseti lehetőség havi 20 pengő. Gép- és gyors-
írónak csiafc az tekinthető, ak! erről szabályszerű 
bizonyítványt mutat fel és a kiküldött tisztviselő 
igazolása saerfort az irodai saflkséglehtek megfe-
lelően Képpel lm ! tud. 

Akiknek a fiavl kereste nem fcrf e? • fiaví 25 
pengőt, annyí mwnkannpof köteles dolgozni, aSfcny 
nenső a keresete. Akiíjdí a löcfliftsctí a 25 pengőt 
meghaladja, esész hónánon át köteles őolgomí, de 
délután a welteml srtlkségmwnkás, va*y Iroda! 
szfikségmtmkAs csak a népjólét! ügyosztály vehető-
jének külön hozzájárulásával foglalkoztatható. 

— A szwnralnrf tokot a munkáltató hivatal kö-
teles megállspítianf akkor, amikor a sBeTleml szttk-
ségrmmkáís munkaidejét Igazolja. A szorgalom 

megállapításánál a következő minősítési fokok al-
kaiímezandók: „Megfelel", „sirergahMBs". „kiváló 
szorgalmú". A személyi pótlékot az eltartott csa-
ládtagok és a családtagnak esetleg más forrásból 
eredő jövedelmének figyelembe vétele után az el-
látatlan családtagok számának esetleges csökken-
tésével, a környezettanulmány adatai alapján, a 
szellemi szükségmunkások ráutaltságát felülbíráló 
b zottság állapítja meg. 


