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a háború alatt bárhol és bármilyen alkai-
moztaíásban két évet töltött katona? szol-
gálatban. 

A kormány azonban a békeévekben el-
töltött katonai szolgálathoz kötött választói 
jogosultságot fentartia. 

Messzemenő engedmény az, hogy a 
kormány hajlandó a javaslatába belevenni 
annak kimondását, hogy az 1910. éven tul 
kiadott elemi iskolai bizonyítványok csak 
akkor érvényesek, ha olyan állami iskolák 
adták ki, amelyek megfelelnek az Apponyí-
iéle törvényjavaslatban foglalt feltételeknek. 
Ez az engedmény a magyar Irnl-olvasn! 
tudás feltételének akceptálását jelenti. 

A kormány-nyilatkozat közölni fogja, 
hogy nincs engedmény a Károly-kereszte-
sek szavazati jogát, a négy elemi iskolai 
végzettséget és az ipari munkásság szava-
zati jogát illetőleg. 

(Megmaradt a választójogi priusz.) Dr. 
Vázsonyi Vilmos igazságügyminiszter az 
„Az Est" munkatásrának a következő kije-
lentést tette a tegnapi minisztertanácscsal 
kapcsolatosan: 

— Elhatároztuk, hogy a választójogi 
bizottság összehivását a jövő héten kér-
jük. Amig a bizottságban a javaslat sorsa 
el nem dől, addig a képviselőház plénu-
mában semmit se tárgyalunk. 

ÍAppony iés Vázsonyi a kompromisz-
szum ellen.) A „8 Órai Újság" ir ja: 'Apponyi 
és Vázsonyi meg akarják akadályozni, hogy 
a választójog kérdésében megegyezés jöj-
jön létre és ezért megkérték gróf Esterházy 
Móricot, hogy' a kabinetirodától kérjen ki-
hallgatást a királytól. Esterházy eleget .tett 
ennek az óhajtásnak és a kihallgatás való-
színűleg hétfőn fog megtörténni. Beavatott 
forrás szerint a jövő héten a megegyezés 
érdekében fontos audienciák lesznek, ame-
lyeken őfelsége az ellentétes álláspontokat 
ismét meg fogja hallgatni. 

(Molnár János nem lép be a kormány-
pártba.) Molnár János prelátus, országgyű-
lési képviselő levelet intézett gróf András-
sy üyalához, amelyben közli, hogy a 48-as 
alkotmánypártba mindaddig nem léphet be. 
an g programjának az a része, amelyet 
magáévá nem tehet és amelyet megszavaz-
ni nem fog, letárgyalva nincs. Molnár leve-
lében azonban nem jelölte meg, hogy a pro-
gram mely része ellen van kifogása. 

(Nagy Ferenc nem vállal mandátumot.) 
Félhivatalosan megcáfolják azt a híreszte-
lést, hegy Nagy Ferenc államtitkár párton-
kívüli programmai fe|lépni; szándékozik 
Miskolcon. 

Szeged közegészségügyéről. 
Irta: Dr. MácMnszky László. 

_ (III.) Elévülhetetlen' érdemeiket szerzett 
a királybiztosság azzal, hogv az árvíz utáni 
Szeged térképét ugv szerkesztette meg, 
mint ahogyan most kialakulóban látjuk. 
Gondoskodott széles utakról, bőségesen gon-
doskodott terekről, kertekről, parkokról és 
ép a közegészségügy szempontjából nem tu-
dom eléggé hangoztatni, hogv ezeknek a te-
reknek, parkoknak a számát nem szabad 
csökkenteni, hanem ellenkezőleg fokozni kell. 
Valósággal félelem lepi fneg az embert, ha 
olyat hall. aminőt a mult évben többször ol-
vastunk, mert javasolták, hogv a lakásínség 
megoldásáról olyanformán gondoskodjék a 
város, hogv ossza fel háztelkekre a Lechner-
teret és a város más tereit. Az ilven ajánlat 
kárára van a közegészségügynek, mert mit 
használ az. iha valaki lakásokat akar építeni 
az egészségtelen lakások pótlására s ezáltal 
tönkre teszi örök időre egv virágos, kertes, 
levegős város szabad tereit, parkjait. ' 

Hasonló az ilyen gondolkozás ahhoz, 
mintha valaki az egyik tenyéréből csak az-
ért húzza ki a szálkát, hogv annál nagyobb 
erővel döfje be a másik tenyerébe. 

Fel keli használni a szabad tereket, 
esetleg rendelkezésre álló beépítetlen telke-
ket gyermekjátszó terekül s különösen fon-
tos. hogy a fertőző betegségekből rekonva-
lescens gyermekek számára e célra kijelölt 
tereket biztosítsunk. Ezáltal alkalmat nyúj-
tunk nekik, hogv napfényhez és levegőhöz 
jussanak, de viszont biztosítottuk az egész-
ségeseket, hogv ne kerüljenek lopva közéjük 
meg betegségeket terjesztők és ezaltal köny-
nyen ellenőrizhetővé tettük,, hogv példának 
okáért egy szamárköhögésben szenvedő ne 
használja a közúti vülanyvasutat. ne kerül-
jön a közterekre, a sétaterekre a többi gyer-
mekek közé, hanem a számukra kijelölt he-
lyen találja meg a szabadbán azt, amire 
betegsége gyógyulása szempontjából feltétle-
nül szüksége van. 

Valósággal elszomorodva kellett olvas-
nunk, hogy a körtöltésen kívül levő Makkos-
erdőt barbár kezek hogyan pusztították, pe-
dig egy fejlődő nagyvárosnak közeiében levő 
erdőffvüríii kiszámíthatatlan közegészségügy! 
<?jónyöket jelent. Szórakozó helye.' Kiránduló 
helye ez a városi lakosságnak. Szabad ide-
jében ide gyűlik, hogv tele tüdővel szívja az 
ózont s amellett az erdő dus növényzete 
szolgáltatja a város számára az oxigéndus, 
tiszta levegőt. Ezért nem szabad e kérdést 
elhanyagolnunk, hanem ismét kérni kell a 
hatóságot, hogv a rendelkezésére álló esz-
közöket mindenképen felhasználva az olt 
rendelkezésre álló területeken folytassa az 
erdősítést. 

A telekéríékadő megalkotásánál nagy 
fontosságú kérdésnek tartom annak megoldá-
sát, hogy Újszeged annak állfttassék be, a 
minek teremtve van. Ugv keli megalkotni a 
telekértékadót, hogy Újszeged kertvárossá 
legyen. De ennek fejében szabályreudeletlleg 
kell meggátolni, hogv ott más épület kelet-
kezhessek, mint ami egv kertvárosnak meg-
felelő. 

Szeged szépségének koronáját képezik 
magas nivón tartott parkjai. Igazán nagv el-
ismerést és a lakosság háláját érdemlik meg 
mindazok, akik e parkokat megteremtették, 

azoknak fenntartásáról gondoskodnak. Azon-
ban nem szabad megelégednünk a mostani 
helyzettel, még sók tenni- való van az utcák 
fásítása, házak, kertek virágossá tétele körül 
és ha a lelket-testet. nemesítő, egészséget 
fejlesztő parkok érdekében munkálkodunk, 
akkor is a közegészségügyet szolgaijuk. 
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Szeged zöldségellátása. Az Országos 
Közélelmezési Hivatal átiratban értesítette a 
várost, hogy a folyó évben a lakosság élelmezé-
sére szükséges zöldség- és főzelékféléket lehe-
tőleg közvetlenül szerezze be, mert előrelátha-
tólag a Zöldségközpont a már most bejelentett 
óriási keresletet képtelen lesz kielégíteni. Fel-
hívta egyúttal a várost, hogy már most fog-
jon hozzá ennnek a beszerzésnek az előmunká-
lataihoz. Balogh Károlynak, a szegedi közélel-
mezési hivatal vezetőjének gondos előrelátását 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy ezek az 
előkészületek még a miniszteri leirat előtt meg 
történtek. A szegedi közélelmezési hivatal na-
gyebbszabásu zöldségüzem meg-szervezésén dol-
gozik, melynek kettős célja van: egyrészt be-
szerzi a szükséges zöldség- és főzelékféléket, 
másrészt pedig az e cikkek bari tapasztalt piaci 
uzsorát fogja a kellő korlátok közé szorítani. 
A hatósági zöldségüzem, melynek elárusitóhe-
lye — igen helyesen — a piac közepén lesz, 
helyes és szakszerű vezetés mellett remélhető-
leg Szeged élelmezésének értékes támasza lesz. 

Katonai munkások engcdéiyezese. A 
kereskedelemügyi miniszter közölte a kereske-
delmi és iparkamarával, hogy az eddigi szak-
munkás kicserélő osztagok megszűnnek és ez-
után minden honvédkerületi parancsnokság 
székhelyén állíttatnak fel kicserélő osztagok. 
Katonai munkások engedélyezését ezután te-
hát kizárólag a honvédkerületi parancsnoksá-
gdk megfelelő csoportjához koll fordulni 
k Rendelet a bőr- és textilügyekről. A 

hivatalos lap szombati száma rendeletet közöl 
a bőr- és teksztilügyekre vonatkozó beadvá-
nyokról. A rendelet szerint a kereskedelmi 
miniszter dr. MaJg Ferenc miniszteri tanácsost 
a bőr- és teksztilügyok miniszteri meghatal-
mazottjává nevezte ki. Az anyagikiutalás (en-
gedélyezés vagy felmentés) iránti kérvénye-
ket és megkereséseket tehát ezentúl nem a ke-
reskedelmi miniszterhez kell intézni. A ren-
delet megállapítja azeikat a cimeiket, ahová az 
ily folyamodványokat kell beadni. 
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