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Március 15-én nevezik ki 
az államosítandó városi számvevőség 

ifsztviselőkarát? 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Alig két 

fe fél hónap választja el a várost számvevőségé-

nek államosításától, amelynek végső terminusát, 

most már állítólag visszavonhatatlanul, április else-

jére tűzte ki a belügyminiszter, de a rendelet vég-

rehajtására mindezideig semmiféle Intézkedés 

nein történt. A számvevőség tisztviselői a legna-

gyobb bizonytalanságban vannak, nem tudják, hogy 

az ál'aruositóssal kapcsolatban kik kerülnek át az 

állami státusba és kik maradnak városi alkalma-

zottak. Dc a számvevőség azt sem tudja, hogy 

hogyan bonyolítják majd le technikailag magát az 

államosítást. Csak találgatások és bizonytalan ér-

tesülések vannak, de bizonyosat senki sem tud. 

Illetékes helyen érdeklődtünk ebben az ügyben 

fe a következő felvilágosítást kaptuk: 

— Hivatalos intézkedés, vagy rendelkezés még 

nem történt. Ugy hirlik, hogy a belügyminiszter 

(A Dót magyar ország munkatársától.) Szegeden 

a város hatóságának rendeletéből kifolyóan czidő-

szerint csak az kaphat szegénységi bizonyítványt, 

akinek havi jövedelme nem haladva meg a 60 
pengőt. Hosszú évek óta van ez a rendelkezés ér-

vényben, pedig évről-évre a szegény emberek hely-

zete folytonosan romlott, ugy, hogy a szegénységi 

bizonyítványok kiadásánál a havi 60 pengős jö-

vedelemhatár felemelése már régebben indokolt lett 

volna. Az egészen kisjövedelmű ember, akinek 

legnagyobb segítsége a szegény*égi bizonyítvány, 

eddig, ha csak egy pengővel is többet keresett hat-

van pengőnél, már nem kaphatott szegénységi bi-

zonyítványt. Furcsa --lek adódtak azután ebből. 

Igy az előljárósági ügyosztály kiadta a szegény-

ségi bizonyítványt annak az egyed'Alá'fó személy-

nek, akinek havi jövedelme igazoltan nem ha-

ladta meg a 60 pengőt. Ellenben gyakran előfor-

fehruárban országos ankétot hiv egyba és ezen az 

ankéten tárgyalják majd meg az államosítás ke-

resztülvitelének részleteit. Az államosítandó városi 

számvevőségek tlsztviselökarának tagjait pedig hir 

szerint március 16-én nevezi ki a miniszter, tehát 

esak akkor derül ki, hogy a jelenlegi tisztviselők 

közül kik kerülnek át állami szolgálatba, kik lesz-

nek azok, akiket más városi ügyosztályba kell el-

helyezni és azok, akiknek további szolgálatára sem 

ez állam, sem a város nem reflektál, tehát akik-

nek akár kitelt a teljes szolgálati idejük, akár 

nem, nyugalomba kell vonulniuk. Ugyancsak már-

cius tizenötödikén történik meg az uj számvevőségi 

tisztviselők kinevezése is, de azt, hogy az államo-

sított városi számvevőség milyen tisztviselői lét-

számmal fog dolgozni, egyelőre még senki sem 

tudja. 

dult, hogy egy ötgyerm nkes csa'ádjenn'artó folya-

modott szegénységi bizonyítványért, de megtagad-

ták a kérés teljesítését, mert a havi keresete — 

62 pengő volt. 

Előfordult az a furcsa eset ts, hogy egy háztu. 

lajdonosnö, akinek két háza is van, megkapta a. 

szegénységi bizonyítványt — még pedig a Köz-

igazgatási Biróság jóváhagyásával. A háztulajdonos 

asszony ugyanis igazolta, hogy a két háztól élvzett 

havi jövede'm» nem ha'adfa meg a hatvan pengőt 

és házai felett nem rendelkezhetik szabadon. A 

szegénységi bizonyítványnak a kiadását az elől-

járósági ügyosztály előbb megtagadta, a polgár-

mester jóváhagyta másodfokon ezt a határozatot, 

de a Közigazgatási Bíróság — ahová végül ls fel-

került az ügy — o'yan határozatot hozott, hogy 

a fennforgó indokoknál fogva ki kell adni a sze-

génységi bizonyítványt a ház'u'a'donosnőnek, r.ki 

egy peres ügyben használta azf fel. 

A kisjövedelmű emberek régóta kívánják, hooy 

kivételes és valóban érdemes esetekben tekintsen 

el a város a szabályoktól a szegénységi bizonyít-

ványok kiadásánál. Most Iritz Béla volt törvény-

hatósági bizottsági tag indítványt nyújtott be a 

legközelebbi közgyűléshez, hogy mondja ki a tör-

vényhatósági bizottság, a szegénységi bizonyítvá-

nyok eddigi 60 pengős jövedelemhatárát 75 pen-

gőre emelt fel. A-szegény emberek körében bizo. 

nyára nagy örömmel fogadják az lnditványt, mert 

különösen az ingyenes orvosi kezelés igénybevéte-

léné', a kórházi ápolási dijak elengedésénél, peres 

ügyek vitelénél, kérvényezcseknél, valamint a gyer-

mekek iskoláztatásánál nagyon fontos, hogy a sze-

génységi bizonyítványok jövedelemhatárát fe'emelje 

n váras. Valószínűnek látszik, hogy a törvényható-

sági bizottság elfogadja az indítványt és ezzel 

valóban segítséget nyújt a kisembereknek. 

Széngázmérgezés 
Délmagyarország munkatársától.) Az el-

múlt éjszaka súlyos szerencsétlenség történt a 

Liszt-ucca 26. szám alatti házban. ÍAiezkó Mihály-

né ottani lakost eszméletlenül találták lakásában, 

Kiderült, hogy a kályhából kiáramló széngáz•> 
okozta a mérgezését. 

A kihívott mentók az eszméletlen asszonyt 

első segélyben részesítették, majd a klinikára 

vitték, ahol ápolás alá vették. Laczkóné állapota 

súlyos ugyan, dc nem életveszélyes. A rendőrség 

megindította a nyomozást annak megállapítására, 

hogy a szerencsétlenségért kit terhel a felelősségi 

és tiogy miképen történhetett a gázömlés. 
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Gyermekholttest 
a pincében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer* 
d á n délelőtt "izgalmas nyomozást folytatott a 
szegedi rendőrség a Nádor-ucca 2. szám alat t i 
házban . A rendőrség b iza lmas bejelentést k a * 
polt , hogv a házban gyermekgyi lkosság tör-
tént. Bizottság szállott k i a helyszínre, rö-
vid ku ta t ás .u t án rátalá l tak a pince egyik félre-
eső zugában egy csecsemő holttestére. A gye-
rek, az orvos megál lapí tása szerint, n éhány 
nap óta lehet halott és m inden valószínűség 
szerint megfojtották röviddé! születése u t á n . 
A helyszínen megindu l t a nyomozás és ne in 
telt bele öt perc, már i s a rendőri bizottság 
elölt állolt a remegő tettes, egy fiatal cseléd-
leány, aki azután beismerte, hogy a gyernvk' 
az 5vé és a szégyentől való félelmében ö l tő 
meg. 

A leányanyát a rendőrség őrizetbe vette, va-
lószínűnek látszik, hogv nem revedül követte 
el a tettét. A nyomozás most ebben az i rány-
ban folyik. 
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Áldás kisérje emlékét 

Minden külön értesítés helyett. 

60 pengőről 75-re 
emelik fel a szegénységi 

bizonyítványok jövedelemhatárát 
Furcsa esetek a szegénységi bizonyítványok körül 
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neüetfülturoh és alkatrészek 
Acél E h'egedühur 12 drb 
Bél E liegedühur , 
Bcrnhard E hegedühur 
Silverin E hegedühur 
Hegedű G hur 
Excclsior hegedű G hur 
Bél D hegedühur 2 és fél huzatos 
Aluminium D hegedühur 
Bél A hegedühur 2 és fél huzatos 
Aluminium A hegedühur 
Bcrnhard A hegedühur 
Silverin A hegedühur 
Bőgő G hur 
Bőgő D hur 
Brácsa A hur 
Brácsa G hur 
Mandolin D hur 

Cimbalom hur 10—18-ig 1 tekercs 
Citera hur 3 orsó 
Vonószőr fekete 

Vonószőr fehér 
Hegedű A sip 
Hegedű gvanta 1 doboz 
Heeedü álltartó 

24 fül. 

24 fill. 
7 na. 

10 fill 
14 fill. 
24 fill 
22 fill 
33 fill. 
22 fill. 
18 Till. 
10 fill. 
10 B i t 

08 fill. 
P 1.68 
28 fill. 
32 flll. 
10 flll. 
08 fill. 
24 fiit. 
38 fill. 

M HM. 
21 fill 
10 fill. 
78 flll. 


