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Karácsonyig minden munkanélkülit 
keresethez juttat a város 

Kétszáznyolcvan szellemi szükségmunkós dolgozik már 

(A Délmagyarország munkatársától) Erede-
tileg ugy volt. hogy december elején, hétfőn 
megkezdődik az általános inségmunka- Az in-
ségmunkások egyrészét már be is hivták. de 
hétfőn az esős időjárás miatt nem lehetett meg-
kezdeni a tervbevett munkálatokat• A tartós 
esőzés következtében még kedden sem tudják 
foglalkoztatni az inségmunkásokat. h'aneim — 
ha az időjárás ezt lehetővé teszi— valószínűleg 
szerdán reggel megkezdődhetik az inségmunka 

Az inségmunkások foglalkoztatásáról dr- Ke-
rn enessy Tibor népjóléti tanácsnok a követke-
zőket mondotta: 

— A fizikai inségmunkálatok megkezdése né" 
fiány napos halasztást szenved, de a szellemi 
szükségmunkásokat hétfőn reggel már munká-
ba állítottuk- 280 szellemi szűkségmunkds dol-
gozik ezidöszerint a városnál, egyrészük az 
adóhivatalba kapott beosztást, másik részük a 
városházán hivatalokban és a háziipari foglal-

koztató műhelyben dolgozik- Mindenki, aki rá 
van szorulva, beosztást kapott és most vezet-
tük be a megkülönböztető rendszert is- Ez ab-
ból áll. hogy a magasabb iskolai képzettségűek 
több dotááót kapnak és jutalmat is osztunk ki 
a szorgalmasabb szellemi szükségmunkások 

között• A szellemi szükségmunkások köréből 
halljuk, hogy a megkülönböztetést általános 
megelégedéssel fogadták és eredményes a szor 
galmi pontok bevezetése is-

— A népjóléti hivatalnak az a terve, hogy 
most nagy tömegben állítja munkába a fizikai 
inségmunkásokat is. — mondotta Kemenessy 
tanácsnok- Karácsonyig valamennyi inscgmun-
kást foglalkozáshoz juttatunk• hogy az ünne-
pekre kereshessenek valamennyit• Egyszerre 
többszáz inségmunkást állítunk most munkába-
hogy karácsonyig mindenkire sor kerüljön- aki-
nek a neve szerepel a nyilvántartásunkban 

Csukott iiftkkerDen kisértek át 
az ödQészségre a letartóztatott 
„méltóságos asszong -t 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy 
feltűnést keltett a Délmagyarországnak az a 
cikke, amelyben beszámolt egy „méltóságos 
asszony" őrizetbevételéről. Megírtuk, hogy a 
rendőrség elfogta az illető uriasszonyt, akiről 
kiderült hogy több lopást követett el. Az el-
fogatás egy barátnője sérelmére elkövetett lo-
pás miatt történt. Ettől a barátnőjétől az utób-
bi hónapok alatt 1500 pengő értékű ékszert és 
ruhaneműt lopott el. Ugy az ékszereket, mint a 
ruhanemüeket értékesítette. Az értékesítéseket 
az egyik belvárosi ékszerésznek adta el, mint 
családi ereklyéket és az volt a kérése, hogy 
azokat az ékszerész törje össze. Az ékszerész 
gyanutlanul teljesítette a rendkívül elegáns, 
kitűnő megjelenésű hölgy kérelmét és gyana-
kodni sem mert rá, hogy az ékszereket a hölgy 
— lopta. Lakásán házkutatást tartottak, de 
nem találtak semmi gyanúsat, mert a méltósá-
gos asszony megneszelte a veszélyt és mindent 
idejében eltüntetett. Elfogatása óta egyre-
másra szaporodnak ellene a feljelentések. Még 
volt cselédjei közül is tett egy ellene feljelen-
tést. A cseléd feljelentésében azt állit ja, hogy 
volt gazdasszonya meglopta őt. Ha ez igaz, ak-
kor az eset egyedül áll a kriminalisztikában, 
mert fordítva elég gyakran megtörténik az 
eset, de hogy a gazda lopja meg a cselédet, 

arra még nem volt példa. 

A „méltóságos asszony"-ról megállapitottu a 
rendőrség, hogy rendkívül költséges életmódot 
folytatott, ami nem állott arányban jövedelmé-
vel. Szép nyugdijat kapott elhunyt férje után. 
de ebből az összegből költséges passzióira nem 
futotta. Azért adta fejét lopásokra. Egyelőre 
nem tudják, hogy mióta üzi ezt a mesterséget, 
de bizonyos, hogy azokba a körökbe, ahová 
bejáratos volt, érzékeny károkat okozott. Ki 
hallgatása során hallani sem akart arról, hogy 
az éksz«rlopáson kivül mást is elkövetett vol-
na. Az ékszerek ellopását beismerte, dp ,iem 
ii- tehetett volna egyebet, miután az ékszerész 
ellene vallott. A nyomozás erőteljesen folyik, 
hogy teljes bünlajstromát összeállíthassák. 

A rendőrségi nyomozás vasárnapra teljesen 
tisztázta személyi viszonyait. Az előkelő fami 
liából származó nőt özv. J o v a n o v i c s 
Györgynének hívják, leánynevén T o r n y a i 
Mariska. 62 esztendős, férje megyei aljegyző 
volt, a méltóságos asszonyi címet is jogtalanul 
használta tehát. Előkelő rokonsága már ré-
gebben megszakította vele az összeköttetést. 

özv. Jovanovicsnét hétfőn előzetes letartóz-
tatásba helyezték és átkísérték — kívánságára 
csukott fiakkerban — az ügyészségi fogházba. 

Szaitálgrentfeletmódositósok 
és RQHgdllazások az otolsó idd 
kőzgQfllés napirendién 

A csütörtöki kisgyűlés és a szombati közgyűlés előkészítése 

JA Dclmagyarország munkatársától) Bárányi 
I 'bor főispán — mint ismereities — csütörtökön 
délutánra hivta össze a kisgyűlés*, szombatra 
pedig az év utolsó közgyűlését- A kis- és köz-
gyűlést hétfőn délelőtt készítette elő a város ta-
nácsa- A kisgyűlés napirendjén 98 pont szere-
pe'. nagyrésze személyi természetű- Vállalatba 
adja a kisgyűlés az árvaházi növendékek ré-
szére szükséges ruhanemüek szállítását és a 

Széchenyi Moxl Kedden utoljára! 

Baskircsev Mária 
szerelme 

jövő évi városi könyvkötő munkákat- Meghosz* 
szabbitják a HONSz által.bérelt árubódék en-
gedélyét. megállapítja a kisgyűlés a természe-
tes jéggyüjtés engedélydfiját- A Belvárosi Mozi 
rt- a vigalmiadó tartozása után befizetett 1973 
pengő kamatnak a tőketartozásba való beszá-
mítását kéri a kisgyüléstől- Kegydij- és beteg-
szabadság-kérelmeket intéz el vg^üi még a csü-
tör'öki kisgyűlés-

A közgyűlés tárgysorozata 39 pontból áll-
Három körirat szerepel a napirenden: Bács-
Bodrog vármegye a kisiparosok részére ked-
vezményes kamatú és hosszúlejáratú kölcsön 
folyósítását kéri. Győr a 8 órai munkaidő és 
a kötelező vasárnapi munkaszünet kiterjeszté-

se. Sopron vármegye pedig a levéltárügy or-
szágos rendezéséit kéri-

Több bízottsági választás is szerepel a szom-
bati közgyűlés napirendjén- A közigazgatási 
bíróságba öt tagot. a törvényhatósági számon-
kéröszékbe 2, a kijelölő bizottságba 2 rendes 
és 1 póttagot, az igazoló választmányba 3. a 
törvényhatósági egészségügyi bizottságba 22 
tagot, az iskoUszékbe pedig 40 uj tagot vá-
lasztanak-

A közgyűlés több szabályrendelet módosításá-
ról ¡s tárgyal- Módosítják az árvédelmi és gát-
rendőri szabályzatot, a hivatalos órákra vo-
natkozó szabályzatot, a közrendi szabályzatot-
a közvágÓhidi ós husvizsgálati szabályrende-
letet és a városi helypén»szabályrendeletet-

Ezzel kapcsolatban tárgyalja a közgyűlés 
Pásztor József törvényhatósági bizottsági tag 
indítványát, amelyben azt javasolja, hogy a 
piaci sátorok után folyóméterenkint 8 fillér 
helypénz* á'lapitson meg a város-

A pénzügyi bizottság javaslatát .is tárgyal-
ják az OTf- és a MABkkölcsönök felvételéről 
megállapítják a té'i mségjmunka sorrendjét é-
az útalap 1936- évi költségelőirányzatát is-

Hozzájárul a közgyűlés régebbi határozata 
értelmében ahhoz, hogy a város január 1-től IC 
százalékkal mérsékelje a hidvámtótelekef-

Több nyugdíjazás is szerepel a napirenden 
Nyugalomba vonul Molnár József főszámyevő-
helyettes- Papp Ferenc tüzoltófőparancsnok-
Kolosváry Dezső irodatiszt. Bánhidy Lajos I-
osztályú adótiszit és több altiszt-

ö t indítványt nyújtottak be az év utolsó köz-
gyűlésére'- Dr- Csekey István Liszt Ferenc em-
lékének méltó megünneplését javasolja Vitéz 
dr- Shvoy Kálmán és több társa a székesegyhá-
zi karnagyi állás végleges megszervezését és 
ideiglenesen Antos Kálmánnal való betöltését 
indítványozza- Dr- Kovács József a tuberkulór 
űkus betegek részére megfelelő gyógyintézet 
felállítását javasolja indítványában. végül 
Schmidt József indítványozza, hogy a felső-
ipariskola Kálvária-téri • épületét adja át a vá-
ros, a rendeltetésének• 

Habéi altábornagy 
tragédiája 

Budapest' december 2- Vasárnapra virradóra 
kettős öngyilkosság történt Budapesten a Ke-
leti Károly-ucca 15b- szám alatti házban- Itt 
lakott. Habel Károly 76 éves nyugalmazott al-
tábornagy 30 éves feleségével- Az idős altábor-
nagy idegzsábában szenvedett, ami igen elke-
serítette a házaspárt- Az orvosok utasítására 
Ha beinek vasárnap be kellett volna vonulnia 
az egyik szanatóriumba- Ez azonban nem tör-
tént meg. mert vasárnapra virradóra 30 évvel 
fiatalabb feleségével együtt ismeretlen méreg-
gel megmérgezte magát- Az öngyilkosságot 
reggel fedezte fel a személyzet- Az asszony 
már halott volt• Az altábornagyot súlyos álla-
potban a helyőrségi kórházba vitték, de nem le-
hetett rajta segíteni, hétfőn hajnalban ő 's 
meghalt-

Az egyiptomi pártharcok 
Kairó- december 2- Nagyszámú . diákcsoport 

ma behatolt Mahmod pasa volt miniszterelnök 
kairói palotájába- A diákok a palotát kifosz-
tották és berendezését megrongálták Négy diá-
kot a rendőrök letartóztattak- Különben Egyip-
tomban egyre jobban kimélyül az ellentét a 
wafd-párt és a szabadelvü-párt között- A na-
cionalisták angol barátsággal vádolják ökc' 
Mahmod pasa. volt miniszterelnök palotájának 
kifosztása is erre enged következtetni- Ilyen-
formán most már aligha valósítják meg a na-
cionalista és a többi pártok szövetkezését 
Egyiptom szabadságának fokozott kivívása 
érdekében• A nacionalisták e helyett uj mód-
szert követnek és  erélyesen ellenzéki politiká-
val igyekeznek a hatalmat megszerezni-

Puilover fonalak 
r e m e k s z í n b e n 
Oktalan íanfolva»«. 

Muskátli boltban 
Kárász ucca 3. 


