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I ABBAZIAI Dr. Horváth szanatóriumban! 
Pengöfizetés. Orvosi felügyelet, diétás konyha, melenfürdök. saját strandfürdő. K g U e . , , ^ 1 

Kinevezték 
a szegedi tisztiorvosokat 

Nyugdíjazzék dr. Wolf Ferenc főorvosi és dr. Wéhly Bélát 

r(A Délmogyarország munkatársától.) Azuj 
orvostörvény értelmében — mint ismeretes — 
államosítják a hatósági orvosi állásokat. Az 
államosítás azt jelenti, hogy a jövőben a váro-
sok tiszti főorvosait és néhány tisztiorvosát 
állami státuszban nevezik ki, a többi megma-
rad városi orvosnak, de a városi orvosokat is 
a belügyminiszter nevezi ki, fizetésük viszont 
továbbra is a várost terheli. 

A szegedi tiszti orvosok körében hónapok 
óta bizonytalanság uralkodik, mert minden or-
vos állása kétségessé vált. Senki sem tudta, 
hogy az államosítással kapcsolatban ki marad 
meg továbbra is állásában és ki lesz az, aki 
nem kapja meg a belügyminisztertói a kineve-
zését. A belügyminiszter szerdán érkezett le-
irata most tiszta helyzetet teremtett. A mi-
niszter közli a polgármesterrel az általa vá-
rosi orvosokká kinevezett tiszti orvosok név-
sorát és egyúttal mellékeli leiratához a kine-
vezési okiratokat Í6. 

A miniszter leirata szerint a városok egész-
ségügyi szolgálatát az uj törvény értelmében 

julius elsejétől kezdve állami szolgálatban ál-
ló magyar királyi tiszti főorvosok, magyar ki-
rályi tiszti orvosok és városi orvosok látják el. 

Szeged tiszti orvosi létszáma julius elsejé-
től kezdve tizennégy lesz. Ennek a létszám-
nak a terhére a miniszter dr. Aes Sándor tb. 
tiszti főorvost, dr. Bérczy Béla, dr. Ábrahám 
Gyula, dr. Mogán Béla és dr. Oláh József tiszti 
orvosokat eddigi illetménreik meghagyásával 
városi tiszti orvosokká nevezte ki. 

Felhívta a belügyminiszter a polgármestert, 
hogr dr. Wolf Ferenc tiszti főorvost és dr. 
Wéhly Béla tiszti orvosok nyugdíjazására ha-
ladéktalanul tegye meg a szükséges Intézkedé-
seket, az üres és az igy megüreeendő vároei 
orvosokra pedig sürgősen Írja ki a pályázatot. 
A pályázatokat azután terjessze fel hozzá, 
hogy a pályázók közül kinevezhesse a még 
szükséges városi orvosokat. 

A szegedi tiszti orvosi kar élére — az el-
terjedt hirek szerint — dr. Sajó Sándor kerü-
leti felügyelő orvo6 kerül, helyettese pedie dr. 
Jung Sándor eddigi th. főorvos lesz. 

H mezőgazdasági munkások 
a rendkívül alacsony napszám miatt 

a minimális munkabérek megállapítását kérik 
Egy napra: 1 pengő 10 fillér — Küldöttség a polgármesternél 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délelőtt dr. P a p Róbert törvényhatósá-
gi bizottsági tag a szegedi mezőgazdasági 
munkások nagyobb küldöttségét vezette fól a 
városházára. A küldöttség a polgármestert 
akarta fölkeresni, mivel azonban dr. Pálfy 
József nem tartózkodott abban az időben a vá-
rosházán, dx. T ó t h Béla polgármesterhelyet-
test kereste föl. A küldöttség élén dr. P a p 
Róbert elmondotta, hogy 

a szegedi mezőgazdasági munká-
sok között igen nagy az elkesere-
dés az alacsony munkabérek mi-

att. 
Az átlagos napszám egy pengő tíz fillér, ami 
arra sem elég, hogy a családfen tartó mezőgaz-
dasági munkások legelemibb életszükségleteit 
fedezze- A munkások körében felmerült az a 
kívánság, hogy az érvényben lévő törvény 
alapján 

a hatóságok állapítsák meg szá-
mukra a minimális munkabére-
ket, mint ahogyan az tyari mun-
kások bérét több szakmában már 

megállapították, 

de megállapították már az arató és a eséplő-
munkások legkisebb keresetét is. 

A közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén 
dr. Pap Róbert már szóvá akarta tenni a me-
zőgazdasági munkások súlyos sérelmét és vé-
delmet akart kérni számukra a minimá-
lis munkabérek megállapítására irányuló ja-
vaslatában, a bizottság azonban helytelen tá-
jékozottság következtében nem foglalkozott a 
kérdéssel, mivel ugy tudta, hogy a minimális 
munkabérek megállapítása már megtörtént 
Utólag derült csak ki, hogy 

a béftfnmitiálás csupán a cséplés-

nél és az aratásnál foglalkoztatott 
munkabérekre történt meg, 

de a mezőgazdaság egyéb ágazataiban alkal-
mazott munkások bérét mindezideig a gazdák 
állapíthatták meg saját belátásuk szerint. így 
történhetett, hogy az idén, a minden várako-
zást felülmúló jó termés ellenére sem emel-
kedtek magasabbra a bérek napi 110 fillérnél. 
Az alacsony munkabérek a mezőgazdasági 
munkások szempontjából azért is veszedel-
mesek, mert a mezőgazdaság csak a nyári 
hónapokban nyújt munkaalkalmat és az a 

Befőzéshez 
Fehér befőttes üveg: 

lit. 0 25 0.4 0.5 
drb. 5 drb -.88 4 drb — -.88 3 drb --.78 
Zöld befőttes üveg: 

lit. 025 0.4 0.5 
drb 5 drb - 78 4 drb — .78 3 drb — -.68 
Fehér babos üveg: 

lit. 0.3 05 0.75 

drb. 5 drb -.88 4 drb — -M ' á drb --.78 
Zöld babos üveg: 

lit. 03 0.5 0.75 

drb 5 drb - 78 4 drb — .78 3 drb — -.68 
Patent befőttes üveg: 

lit. 0.3 0.5 0.75 

drb. -.88 - 98 P 108 
„PÁRISI" befőző hártya 1 levél 15 fillér 
„KRISTÁLY" befőző hártya 1 levél 18 fillér 
Befőző pergament 3 iv 24 fillér 
Befőtt kfttőző spárga 1 gombolyag 17 fillér 
Patent üveghez gumi 8 és 6 fillér 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
SXfGBD. CTEKOHI«_4* KK* UC«A SAROH 

munkás, aki a szezonban nem keresheti meg 
az egész évre valót, az télen Ínségessé válik 
és közellátásra szorul. 

A polgármesterhelyettes megígérte, hogy a 
küldöttség kívánságát illetékes helyre juttatja. 
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Szerdán smeghalt 
Schreiner Ferenc 
ny. százados, 

aki Öngyilkosságot kísérelt 
a Tiszaparton 

meg 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy keddre virradó 
éjszakán a Tiszaparton főbelótte magát Schrei-
ner Ferenc nyugalmazott százados. Búcsúle-
velében idegösszeroppanással indokolta meg 
tettét. Családjától bocsánatot kétr és azzal 
fejezte be levelét, hogy nem tudott a narkoti-
kumoktól szabadulni. Az eszméletlen állapot-
ban lévő századost beszállították a közrendé 
szeti kórházba, ahol megállapították, hogy 
menthetetlen. A golyó a száján át hatolt a 
fejébe, keresztülfurta az agyát és a koponya-
csontban akadt meg. Schreiner Ferenc szerda 
délelőttig feküdt eszméletlenül a kórházban, 
több műtétet hajtottak rajta végre, de segíteni 
nem lehetett, délelőtt meghalt. Miután az ön-
gyilkosság ténye kétségtelen, az ügyészség a 
családnak kiadta a temetési enpedélvt. 

Asz olvasó rovata 
Díákvlzuni 

Tekintetes Szerkesztőség! Szíveskedjék az 
alábbi soraimat közzé tenni. Ugyanis diákví-
zum létesítésére gondolok. Csonkamagyaror-
szágon, de főleg Szegeden nagyon sok olyan 
család él, akiknek hozzátartozói Romániában, 
Jugoszláviában vannak és a nyári szünidőre 
szivesen látnák vendégül a diákunokákat és 
egyéb rokondiákokat, diáklányokat, ha nem 
kerülne az útlevél, a vizűm, a vonatköltség, 
esetleg a kisebb diáknál még a kisérő is olyan 
nagy összegbe, 40—50 pengőbe! Ez a nagy ösz-
szeg nagyon sok szülő zsebéből hiányzik! Ezen 
gondolat áthidalására ajánlanám a követke-
zőket. 

I. Diákvizumra jogosult volna minden ta-
nulódiák az elemitől a közép- és szakiskolá-
kon keresztül az egyetemet beleértve minden 
fiu és leány korkülömbség nélkül. 

II. A diákvizum érvényes lenne julius 1-től 
szeptember l-ig. 

III. Az érdekelt diák az illető osztályfőnö-
kénél jelentené be utazását és egyidejűleg az 
utazással kapcsolatos összeget a retour-jegy-
gyel együtt kifizetné-

IV. A MÁV külön szerelvényt állíttatna ösz-
sze a szükséglethez mérten, amely julius 1-én 
vinné és szeptember 1-én hozná a jelentkező-
ket — filléres diákvonat! (Jobban mondva a 
rendes vonathoz csatolt külön diák-kupék.-) 

Ugy gondolom, ha a terv életképesnek lát-
szik és teljesíthető, akkor már most életbe le-
hetne léptetni, iövőre pedig már pontosabb 
tervek alapján lehetne a kérdést fektetni. Ha 
például az útlevél mondjuk 3 P, a vizűm 3 P 
("útlevelenként), a kisérő költsége 1 P, a re-
tour-jegy — P, a végösszeg 10-—12 pengő len-
ne, nem pedig, mint ma, 45—50 pengő. Bizo-
nyára olcsó diákvizum mellett át is iönnének 
a diákok rokonlátogatóba és az itteni roko-
noknál nyaralnának. Tisztelettel: Egv érde-
kelt aDa. 


