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Az iparosok és az Inségmunka 
Festőmesterek tiltakozása az uiszeciedl templom inség-

munkás kifestése ellen 

Dréhr Imre bünpere 
a kúria elfitt 

Visszavont birókflldési kérelem 

Budapest, január 27- Dréhr Imre volt néniólé-
41 államtitkár bűnügye hétfőn k©r(t1t a kúria 
elé- A táWa legutóbb két és félév' felházra 
Ítélte a volt áJlainf'kárt- A kúriai tárgyalá-
son Dréhr Imre nem volt jelein, dr- Gdl Jenő 
és Dusárdy István képviselt®. 

A tárgyad megnyitása után Loyczell Kál-
mán ritnök nagy feltűnést keltő bejelentést tett. 
Bejelentette, hogy Dréhr Imre két kizárási 
ind'hdnvt nyújtott be. az egyiket az egész tar 
nács elten, a mds'kal 0 ellene• A tanács ellen 
Mért adott be kizárási indítványt, mert szerin-
te ügyének elbírálása a parlamenti birósdg elé 
tartozik- Az eli^k ellen azon a dmen nyújtott 
be kizárási indítványt mert az efeő tárgyalá-
son Loyczell a koronaügyészség tagja volt• Az 
elnök ezután közölte, hogy a két kizárási indít-
ványt átadta a kúria elnökének, ennek ellenére 
a tárgyalás megtartható-

Dr- Gál Jenő. Dréihr védőié kijelentette, nem 
jáirul hozzá a kizárási indítványokhoz, mer1 a 
kúria mind«n egyes tagja lránt a legnagyobb 
bizalommal viseltetik- Mivel az ügy már a kú-
ria elnöke előtt feküd*, Gál Jenő a tárgyalás-
nak tizperore való felfüggesztését kérte, amihez 
Loycziell hozzá 's járuH- A védő ekkor . felke-
reste a kúria elnökét, Oswalá Istvánt, ak5 tudor 
másuH vette a kizárási indifrvány visszavonását• 

Háromnegyed 3-ig ismertették az elsőfokú és 
a tátrai ítéletei- Ezután a tárgyalást kedd dél-
előttre halasztották- Kedden sor kerül a vádbe-
szédT®-

Hétfőn este megnyílt 
az elsft szegedi ipari 

továbbképző tanfolyam 
(A Délmagyarország munkatársától•) A sze-

gedi ipar1 továbbképző szaktanfolyamok kö-
zül elsőnek a férfiszabóiparí tanfolyam kezdte 
meg működését hétfőn este az iparosta noncis-
koüában- Ünmepéllyes formaságok közit nyílt 
meg a tanfolyam, amelynek több. mint száz 
szabómester a résztvevője- A megnyitáson a 
polgármester képviseletéiben résztvet' dr- Röth 
Dezső tanácsnok, a kereskedelmi és iparkama-
rát dr- Lanáesbert Jenő ügyvezető *Hlcár és 
Cserzy Mihály titkár képviselték, az ipartes-
tület részéről Takács Béla és Vénig Gyula, az 
OTI képviseletében dr Hargtltay János helyet-
tesrögyvezető. a faipari szakiskola képviseleté-
ben Fekete Dezső jelent meg 

Vértes Miksa kormányfőtanácsos, a kamara 
elnöke nyitotta meg a tanfolyamot-

— Az iparosok nehéz harcában, — mondotta 
- a kamaráink egyeben fegyvert tud segítő-

társul adni, még pedig azb hogy az iparosaink 
tudásuk tökéletesítésével igyekezzenek minél 
nagyobb megrendelókfírt szerezni maguknak 
és ezz>el nagyobb kenyeret bizitositanl család-
juk részére- Örömmel állapítom meg. hogy a 
kamara kezdeményeeéslrel az iparügyi mi-
niszter a legmodernebb mintamtiheWt küldte 
Szegedre. A tanfolyam tandíjának felét a m1-
n'sttérlum magára vállalta és Így iparosaink 
meglehetős kedvezményesen vehetnek részt a 
tanfolyamon- Most. amikor a tanfo1 vamot meg-
nyitom. iwy érzem, az első. amivel tartósunk, 
a kftsBőne* szava. kell. hogy legyen az iparügyi 
miniszterinek- amiért lehetővé tette a tanfolya-
mok Szegeden való megrendezését- Ha valaiha 
szükség volt, most ebben a határszéli város-
ban kitlönösen szükség van arra. hogy inaro-
saink tudásuk legjavát nyújtsák• Ha iparosaink 
igyekeznek elsaját'tani^ amit minden kiváló, 
képzettt iparosnak tudnia ke1!, akkor olyant 
fognak nyújtani, hogy a mi szegedi közönsé-
günk lemond maid arról, hogy Budapestre 
menjen vásárolni- Végül bejelentette, hogy az 
Iparügyi miniszter a tanfolyamok vezetésével 
Antal Dénes tanonciskola* igazgatót bizta meg-

Takács Béla az ipartestület nevében köszön-
tötte a tanfolyam résztvevőit, majd dr- Ró>h 
Dezső 'anáosnok a polgármester üdvözletét tol-
ntáösolta- Antal Dénes igazgató szólalt még fel 
és a továbbképzés fontosságára hívta fel a 
itifrfrjelenitek f'gyeim ét-

A megnyitó ünnepié? után miegkézd":lött a 
tanfolyam, amely esténkint 7 órától 10 óráig 
tart 

(A Délmagyarország munkatársától) Azt a 

mérhetetlen inséget, amely az egyes ipari szak-
mákat tétlenségre kárhoztatja, igen hiven tük-
rözi vissza dr- Pálfy József polgármester hiva-
talszobájában lefolyt hétfői jelenet- A polgár 
mestewiél vitéz Csdnyt János vezetésével az 
ipartestület festő'pari szakosztályának küldött-
sége jelent meg- A küldöttség a szakosztály 
határozata a1 apján tiltakozását fejezte ki az el-
len. hogy a város az ujszegeái templomot az 
'nségmunkák keretében. inségmunkásokkal fes-
teti k A küldöttség elmondotta, hogy a sze-
gedi festő'parosok valósággal nélkülöznek az 
egyre nagyo-bb méretekeit öltő munkait iány 
miatt és súlyos sérelmet* látnak abban, hogy a 
város eljárása miatt - ez az eljárás szerintük 
egyértelmű a kontárkodással is, mert hiszen az 
érvényben lévő törvényeik szerint az ilyen ter-
mészetű munkát versenytárgyalás utján válla-
latba kell adni _ elesnek a kínálkozó munkale-
hetőségektől is- Arra kérte tehát a küldöttség a 
polgármestert, hogy tiltsa le ezt a munkát és 
hiráess en rá szabályszerű versenytárgyalást-

A polgármester válaszában közölte a küldött-
séggel. hogy a városnak tulajdonképpen nincsen 
költségvetési fedezete az ujszegedi temnlom 
kifesfésére, abban az esetben tehát, ha ezt a 
munkát nem végeztethetné él az Ins'Tnninkák 

keretében, a templom kifestése elmaradna- mert 
az egyházközségnek s'ncs rá pénze- Az. 'nség-
munkák költségeire szánt összegből pedig csak 
inséjjmtinkásókat, köztük igen sok önálló festő-
iparost is foglalkoztathat a város. Ennek az 
alapnak a terhére versenytárgyalást nem irhát 
ki, mert hiszen könnyen megtörténhetne, hogy 
a versenytárgyalás eredményeképpen . o'yan 
iparost kellen^ a munkával megbízni, aki nem 
sorozha'ó az inségmunkások közé-

— A Ihelyzef az — mondotta a küldöttség 
egyik tagja —, hogy i.lyenkor» télen mináen 
festőiparos munkanélküli» a szezonban viszon' 
a kiírásra kerülő közmunkákra pályázni fog-
nalk azok is> akik most inségmunka formájában 
jutnak ehhez a munkához, tehát nekünk velük 
ts versenyeznünk kell-

— Aki munkanélküli — válaszolta a polgár-
mester — és jelentkezik inségimunkára, kap is 
munkát, ha olyanok a körülményei, hogy rá-
szorult a támogatásnak erre a módjára 

A küldöttség végii1 arra kérte a polgárme$: 

tert, hogy ha már az újszeged* templom festési 
munkáit nem veszi ki az ¡nségmunkák közül, a 
jövőben gondoskodjék róla. hogy ilyenféle 
szakmunkákat ne végeztessen el a város az 
inségmunkák keretében• 

Robinsonok az ujszegedi kazlakban 
(A DélmagyarOrszág munkatársától) A sze-

gedi rendőrség vasárnapról hétfőre virradd éj-
szaka. razziát tartott a város külterületein- Az 
utóbbi napokban több lopást követtek el isme-
retlen tettesek, akik főleg a husfüstöiőket láto-
gatták végig- A mult héten történt, hogy a Syl-
váiniia fürésztelepen is betörők jártak- akik az 
éjjeliőrt leütötték- majd az őr lövéseire elme-
nekültek- A rendőrségnek az volt a feltevése, 
hogy a tettesek valahol a tápterületeken buj-
kálnak, azért razziázták végig a várost körül-
vevő mezőséget. 

Hétfőn, hajnalban Újszeged határában jártak 
a detektívek- A kendergyár háta mögött egy 
réten két szalmakazlat fedeztek fel- Amikor 
közelebbről szemügyre vették az egyik kazlat, 
feltűnt- hogy. a kazal ailja ki van vájva, mint-
ha ajtót készített volna ott valaki- A de'ektiivek 
.-bezörgettek" a kazalba és akkor egy borzasfe-
jü fiatatember jelent meg a nyüásban, majd a 
detektívek lábára rémülten menekülni igyeke-

zett- Természetesen azonnal elfogták és valla-
tóra fogták az elvadulj; külsejű embert-

Bevallotta, hogy 'opás miatt büntetve volt a 
bíróság örökre ^tiltotta az ország területéről, 
mert román katonaszűkevényként tartózkodott 
annakidej In Szegeden- Az illető. Dörner János, 
elmondotta, hogy karácsonykor szökött át is-
mét Szegedre és azóta a szalmakazalban lak'k-
Találtak nála egy borotvát, egy darab szappant 
és 18 fillért• Ez volt minden vagyona-

Elismerte, hogy karácsony óta apró lopá-
sokból tartotta fenn magát, „szomszédjával" 
együtt- A másik szalmakazal sem volt ugyanis 
lakatlan• Ott Köteles Pál 18 esztendős suhanc 
huzía meg magát- A két ember együtt Járt 
lopni- Mindkettőjüket őrizeitbe vették és bekí-
sérték a központi ügyeletre. Tagadják, hogy 
valami nagyobbszabásu lopást elkövettek vol-
na, csupán annyit loptak mindég, amennyire 
éppen szükségük volt ahhoz, hogy éhen ne 
pusztuljanak• 

Munkaalkalmakat keSI 
teremten« a vakok részére 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár 
nap délután nagy közönség gyűlt össze a vá-
rosháza közgyűlési termében, ahol a Vakokat 
Gyámolító Délmagyarországi Egyesület tar-
totta közgyűlését. Ot óra után dr. D i t i ó i 
Gábor, a tudományegyetem rektora nyitotta 
meg a közgyűlést," elnöki megnyitójában ki-
fejtette, hogy a társadalom részéről csak kis-
mértékben támogatják a vakokat gvámolitók 
mozgalmát. Az egyesületnek néhai dr. Somo-
gyi Szilveszter polgármester volt az elnöke, 
betegsége alatt nem tarthatott értekezletet az 
egyesület, bár működése azóta sem szünetelt. 
Dr. Ditrói Gábor ajánlatára a közgyűlés egy-
hangú lelkesedéssel dr. P á l f y József polgár-
mestert választotta meg az egyesület elnökévé. 

P á l f y polgármester elnöki székfoglalójá-
ban bejelentette, hogy bensőségteljes szeretet-
tel igyekszik a szerencsétlen, vak embertársa-
kon ségiteni. A vakok nem kéregetők, nem ala-
mizsnagyüitők — mondotta a polgármester, 
—, irtóznak a gondolattól, hogy a társadalom 
nyűgévé legyenek. Ezért a vakok segítésénél 
azon kell lenni, hogy munkaalkalmakat te-
remtsünk részükre. Fel kell vílágosilani a tár-
sadalmat, hogy vásároljon a vakoktól. Jól át-
gondolt nemzetgazdasági érd"k — nemrsak 
emberbaráti tevékenység —, hogy a szeren-
csétlen vak embertársainkat bekapcsoljuk a 
termelésbe. \ Vakokat Gyámolító Délmagyar-
orsági Egyesület vezetősege arra törekszik, 

hogy gyámoltjait iparilag kiképezze. 
Az elnöki székfoglalót hosszantartó tapssai 

fogadta a közgyűlés közönsége. Dr. K i s p a r t i 
János, tankerületi főigazgató a kultuszminisz-
ter képviseletében köszöntötte az egyesület 
vezetőségét. 

M o l n á r Béla, a vakok ujszegedi intézeté-
nek igazgatója az elméleti és ipari kiképzésről 
számolt be s ismertette az intézet tantervét, rmirt 
r.-: cSj'crfikt iirhzáiuadásál és koltsegv elesét mu-
tatta" be. A kultuszminiszter évenkint 10.000 
pengővel támogatja az egyesületet, de szub-
venciót kap az egyesület a többi minisztérium-
tól is. 30 város és község 3500 pengővel segíti 
az egyesületet, Szeged városa pedig 1000 pen-
gős támogatásán kivül, 10 holdas földterület 
bérletének ingyenes átengedésével segíti az 
egyesületet nemes törekvéseiben. Az egyesü-
letnek ezidőszerint 400 tagja van. A 26.000 
pengős bevétellel szemben a vakok gyámolitá-
si költsége 18.000 pengőt tett ki a múltévben, 
tehát a költségelőiránvat 70 százalékát fordít-
hatták erre. 

Ü g i Géza ujszegedi plébános, mint a va-
kok intézetének hitoktatója, néhány jellegze-
tes apróságot mondott el a vakok életéből és 
hálásan emlékezett meg dr. T ó t h Bélánéról, 
a helvettes polgármester feleségéről, aki több-
hónapos munkával a vakok úgynevezett Brei-
le-irására ültetett át több regényt és azokat a 
vakoknak adománvozta. 

Dr. T ó t h Zoltán, a budapesti gyógypeda-
gógiai tanárképző főiskola igazgatója tartott 
ezután nagy figyelemmel kisért előadást .,A 
gyógypedagógia szerepe a nevelő gondolkodás 
kialakulásában" cimmel. 
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