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28 állást töltenek be a városnál 
7 kinevezés, 21 választás 

(A Délmagyarorszá^ munkatársától.) Meg-
irta a Délmagyarország, hogy a belügyminisz-
ter most hagyta jóvá azt az évekkel ezelőtt 
hozott közgyűlési határozatot, amely megál-
lapítja a városi tisztviselők státuszát és bizo-
nyos tekintetben módosítja a régi, elavult 
szervezeti szabályrendeletet. A miniszteri jó-
váhagyással engedélyt nyert a város közönsé-
ge a megüresedett rendszeres városi állások 
betöltésére. Ezekért az állásokért már megin-
dult és javában folyik a versengés. A jelöltek, 
illetve a reflektánsok sorra látogatják a tör-
vényhatósági bizottság tagjait és igyekeznek 
minél több voksot biztosítani a maguk szá-
mára. Többen körlevelekben folvamodnak tá-
mogatásért és ezeket a körleveleket szétkül-
dik a bizottsági tagoknak. A polgármester rö-
videsen ki is irja a pályázatot, de a válasz-
tásra csak a novemberi közgyűlésen kerül 
sor és igy van idő a korteskedésre elég. 

A polgármester összeállította a betölthető 
állások jegyzékét. A jegyzék szerint nem ke-
vesebb, mint huszonnyolc állás vár a város-
nál betöltésre. Ezek között vannak olyanok is, 
amelyeknek betöltése nem a közgyűlés hatás-
körébe tartozik. így például a tüzoltófőparancj-

nokot a főispán fogja kinevezni — hogy mi-
kor, az egyelőre terjesen bizonytalan —, a 
főispán nevezi ki országosan meghirdetendő 
pályázat alapján a három közigazgatási gya-
kornokot is, akiknek fizetése 115 pengő lesz, 
ugyanannyi, mint az állami hivatalokban al-
kalmazott gyakornokoké. A polgármester fogja 
kinevezni, illetve alkalmazni a tüdőbeteg-
gondozó intézet vezető orvosát és ugyancsak 
a polgármester nevez majd ki két számgya-
komokot. A kisgyűlés uj vágóhidi igazgatót, 
egy zeneiskolai hegedűtanárt és egy karének-
zencclmélcti tanárt választ. A közgyűlés vá-
laszt novemberben 1 pénztárnokot, 2 iroda-
igazgatót, 3 III. osztályú aljegyzőt. 1 közgyá-
mot. 1 külterületi községi bírót, 4 irodatisztet, 
3 nyilvántartót, 1 segédnyilvántartót, 2 végre-
hajtót. 

Valószínű, hogy ezeknek az állásoknak a 
betöltésével több alacsonyabb fokozatú rend-
szeresített állás üresedik meg a városnál, 
ezeknek az igy megüresedő állásoknak a be-
töltéséhez azonban külön belügy-miniszteri 
engedély szükséges és igy a novemberi köz-
gyűlésen a betöltésükre nem kerülhet sor. 

Súlyos szerencsétlenség 
a dorozsmai országúton 

Az autóbusz elülöd egy kerékpáros magántisztviselőt 

(A Délmagyarország munkatársitól.) Sú-
lyos szerencsétlenség történt kedden hajnalban 
a Dorozsma felé vezető országúton. A reggeli 
autóbusz, amelyet Batkó Jenő vezetett, a 
Tisztviselő telep mellett, Dorozsma közelében 
elütötte Reisinger György 23 esztendős szegedi 
magántisztviselőt. A kocsi sárhányója kapta el 
a fiatalembert óe messze kivágta a kocsiutról. 
Az autóbuszt azonnal lefékezte a vezető és 
a. kalauzzal együtt feltette a szerencsétlenül 
járt embert a kocsira és gyors tempóban a do-
rozsmai községi orvoshoz vitte. 

A dorozsmai orvos elsősegélyben részesítette, 
maid a mentőkkel Szegedre, a közkórházba 
küldte Reisingert. A magántisztviselő agyráz-
kódást és zuzódásokát szenvedett, amelyek 
eléggé súlyos természetűek. Az első jelenté-
sek sérüléseit életveszélyeseknek mondották, 
később azonban kiderült» hogy szerencsére nem 

oly nagy baj, amint az első pillanatban hitték. 
A megindult vizsgálat során kihallgatták a 

sofőrt, aki azt mondotta, hogv az eseményekért 
egyedül a 6ebesiilt a felelős. Amikor az autó-
busszal Dorozsma, felé haladt, előtte az or-
szágúton egv 6tráfszekér ment és amellett ha-
ladt kerékpárját tolva Reisinger. Szabályo-
san dudált és azon igyekezett, hogv az előtte 
haladókat megelőzze. Reisinger az utolsó pil-
lanatban kerékpárjával együtt át akart 6za-
ladni a jobboldalra. Talán sikerült volna neki a 

S dolog, azonban a stráfszekér kocsisa vissza 
akarta rántani ettől a Jutástól Reisingert és 
megkapta a ruháját. A kis hátráltatás miatt 
nem tudott már átérni az autóbusz előtt. A 
sofőr elmondotta, hogv igyekezett a kocsit 
lefékezni, de az egész jelenet pillanatok alatt 
játszódott le ós nem volt módjában a kocsit 
idejében megállítani. A vizsgálat folyik. 

R város nem hév 
OTI-köI csont, 

meri „ezidőszevini nincs nagyobb' 
arányú beruházási tervezete" 

A pénzügyi bizottság 130 ezer pengővel csök-
kentetie a Költségvetési kiadások összegéi 

, (A Délmagyarország munkatársától) A 
pénzügyi bizottság kedden délután folytatta a 
iövő évi költségvetéstervezet tárgyalását, ame-
lyet hétfőn éjszaka., a kiadási tételek letárgya-
lása után félbeszakítottak. A tárgyalásról, 
amely zárt ajtók mögött folyik, dr. Pálfv 
József polgármester a következőket mondotta 
a Délmagyarország munkatársának: 

— A pénzügyi bizottság eddig a. kiadási té-
telekkel végzett és a tervezet egvee részleteinek 
gondos átvizsgálása után a kiadások végössze-

gét mintegy 150.000 pengővel csökkentette. A 
számvevői tervezet a háztartás kiadásaira 
6,900.093 pengőt, irányzott elő, a rendes bevé-
telekre 5,713.935 pengőt, a mutatkozó 1,186.157 
pengős hiánv fedezetét pedig 85 százalékos köz-
ségi pótadóban jelölte ki. A tervezet ismerte-
tése után dr. vitéz Shvoy Kálmán szólalt fel 
ós annak a kimondását kérte, hogv 

a pénzügyi bizottság tárgyalásának 
legfőbb célja a pótadó kulcsának 

70 százalékra való leszállítása. 

Húzás már szombaton 
Utolsó hét 
a sorsjegyek vételére. 

Ha akar nyerni, 
. azonnal vegyen 

osztály-
sorsjegyet 
Pető Ernő 

főárusitónál 
Szeged, Széchenyi-tér 2a szám 

Ehhez a bizottság egyhangúlag hozzájárult és 
kimondotta, hogy a tárgyalást a kiadási té-
teleknél kezdi, igyekezni fog a legnagyobb 
mértékű takarékosságot elérni annak hangsú-
lyozásával!, hogy ez a szempont nem lehet 
irányadó a szociális, a kulturális, a népegész-
ségügyi és a népjóléti vonatkozású tételeknél. 

— A .-.költségvetés részletes tárgyalásának 
megkezdése előtt felszólalt Pick Jenő is, aki 
azt indítványozta, hogy 

a város is jelentse be iaényét 
OTl-kölcsönre, 

A pénzügyi bizottság erre vonatkozólag ugv 
határozott, hogy Pick Jenő indítványát nem 
ajánlja elfogadásra, mivel „a városnak ezidő-
szerint nincs elkészült nagyobbarányu beruhá-

| zási tervezete" és igy sem a kölcsön célját, sem 
az összegét nem határozhatná meg. 

i — Ezután kezdődött meg a költségvetés ki-
1 adási rovatának részletes tárgyalása. — foly-

tatta a polgármester. A bizottság két-három 
nagyobb tétel ügyének függőben tartása mellett 

j — ezekben az ügyekben előbb meg kell hall-
gatni az érdekelt szakhivatalok vezetőit —, a 
kiadási rovat minden egyes tételét letárgyalta 
ós végeredményképen 

a város kiadásainak összegét mint-
egy 150.000 pengővel csökken-

tette. 

A bízottság egyes tételeknél a számvevőség ál-
tal előirt összegek emelését tartotta szükséges-
nek. A felemelt tételeknél mutatkozó többletek 
összege körülbelül 20.000 pengő ée igy a meg-
takarítás a számvevői javaslattal szemben 
130.000 pengőt tesz lei. 

Érdeklődésünkre elsorolta a polgármester 
azokat a tételeket, amelyeknek összegét na-
gyobb mértékben csökkentette a pénzügyi bi-
zottság. A tisztviselői illetményeknél 13, az 
utazási költségeknél 6, a fuvarköltségeknél 7, a 
telefondijaknál 2300, a városi kertészet kiadá-
sainál 11, a vizmütelep tartalékalapjának do-
tálásánál 14, a gazdasági vasút városi hozzájá-
rulásánál 25, a kölcsöntőkék törlesztésénél 20 
ezer pengő megtakarítást, illetve redukciót ja-
vasol a pénzügyi bizottság, ezzel szemben 
4800 pengő uj kiadást állított be a belügymi-
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EN VOLTAM 
Meller Rózsi na^y sikert aratott .Vallomás" eimü 
színmüve filmen. Bulla Elma, Kiss Feranc, 
Csórtos Gyula. 5, 7, 9 


