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Magyary miniszteri tanácsos ujabb tárgyalásai 
a szegedi egyetemi internátus megszervezéséről 

Okfóber közepén megnyílik a modernül felszerelt intézet 

Ax orvoskaron f p é i f ő n m e g k e s d ő d / e f c asz előadásoR 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
tektől vasárnap délutánig Szegeden tartózko-
dott dr. Magyary Zoltán miniszteri tanácsos, 
a kultuszminisztérium egyetemi ügyosztályá-
nak veaetője és itt tartózkodásának úgyszól-
ván minden percét az egyetemi tanárokkal 
folytatott tanácskozásokkal töltötte el. A Dél. 
magyarország munkatársa a miniszteri taná-
csos látogatásával és tárgyalásával kapcsolat-
ba kérdést intézett dr. Dézsi Lajos rektor-
hoz, aki elmondotta, hogy az egyetemi inter-
nátus és az egyetemi menza felszerelésére 
kérdését beszélték meg. 

— Ezek az egyetemi intézetek eddig na-
ffgon ingatag pénzügyi talajon működtek — 
mondotta a rektor. A kiadásokat az intézeti 
növendékek minimális hozzájárulásaiból, ado-
mányokból és a vidéki városokban tartott elő. 
adások jövedelméből fedezték. Ezek a jövedel-
mek azonban nagyon bizonytalanok és nem 
is elegendők a kiadások fedezésére. Soszor 
megtörtént, hogy megakadt az üzem és Ko-
lozsoáry Bálint professzor, az internátus ve-
zetője gyakran a saját pénzéből vásárolt tü-
zelőanyagot az internátus számára. 

— Magyary Zoltán ennek a lehetetlen hely-

zetnek a megszüntetéséről is tárgyalt és való-
színűleg sikerül megszerveznie ezeket a fon-
tos diákjóléti intézményeket. A kultuszminisz-
térium ugy a menzát/ mint az internátust, 
amelyhez most már a polgári iskolai tanár-
képző internátusi része is csatlakozik, be-
vált külföldi mintákra fogja megszervezni. 
Két-öt ágyas szobák lesznek, modern, tetsze-
tős és praktikus berendezéssel, emeletenkint 
egy-egy közös fürdőszobával. Lesz társalgó és 
tornaterem, tehát a bennlakó diákok tökéletes 
ellátást fognak kapni. Sőt angol, francia és 
német nyelvtanitok is lesznek az internátus-
ban, amelynek egyik része már október elsején 
megnyilik, de október tizenötödikén az egész 
intézet megkezdi működéséi. 

Elmondotta még a rektor, hogy az egyelem 
orvostudományi fakultásán héljőh megkezdőd-
lek már az előadások, szerdán megkezdődnek 
a jogi karon is, a bölcsészeti karokon azon-
ban csak október elsején, egyidőben a polgári 
tanárképző intézettel. Mindaddig, amig a pol-
gári tanárképző intézet épülete teljesen el 
nem készül, a tanárképzősök számára az egye-

» tem tantermeiben tartják тег. az előadásokat. 

As utolsó Két $ét alatt 
ujabb nyolc gyermekbénulási 

megbetegedés történt 
A főotvos szükségtelennek tarifa az iskolák bezárását — Az 

óvódák megnyitását elhalasztották 

KöxleRedési p r o b l é m á i t a R ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g 
ülésén 

(A Délmagyarország munkatársától) A' 
két hónapos nyári vakáció után hétfőn délután 
négy órakor ült először össze a közigazgatási 
bizottság a városháza tanácstermében. Az ülé-
sen dr. Áigner Károly főispán elnökölt. A pol-
gármester jelentését, amely az elmúlt három 
hónap közigazgatási eseményeiről és a pol-
gármesteri hivatal működéséről számolt be, 
dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok terjesztette 
elő, majd dr. Tóth Béla főjegyző tette meg 
félévi összefoglaló jelentését, amelynek kere-
tében beszámolt a gazdasági helyzetről és ja-
vasolta, hpgy 

a közigazgatási bizottság Intéz-
zen felterjesztést a kormányhoz 
és nyomatékosan kérjen meg-
felelő intézkedéseket a gazda-

sági helyzet szanálására. 
Indítványát a bizoltság egyhangúlag elfogadta. 

A főjegyző felolvasta ezután Wekerle Sándor 
pénzügyminiszter leiratát, amelyben az uj 
pénzűgyminiszter hivatalosan bejelenti kine-
vezését és a közigazgatási bizottság támoga-
Msát kéri munkájához. 

Dr. Katona István aljegyző számos adóügyi 
telebbezést terjesztett a bizottság elé. 

Dr. Aigner Károly főispán indítványára el-
lial ározta a közigazgatási bizottság, hogy fel-
terjesztést intéz a földmivelésügyi miniszter-
hez és 

borközpont szervezését kéri Sze-
gedre. 

A főispán elmondotta, hogy, a minisztérium 
már régebben elhatározta az ilyen borköz-
pontok felállítását. Ezeknek a központoknak 
az a rendeltetésük, hogy szabályozzák a bor-
exportot és a borvidékek egységes fajtájú 
borral szerepeljenek a külföldi piacokon. Szek-
szárd kért először borközpontot és arra Ígé-
retet is kapott a földmivelésügyi minisztertől. 
A főispán indítványára elhatározta azt is a 
bizottság, hogy felirati javaslatot terjeszt eb-
ben az ügyben a város törvényhatósága elé is. 

A tiszti főorvos jelentése következett. A fő-
orvos részletesen beszámolt 

a gyermekparallzis járványról. 

Elmondotta, hogy julius elején három meg-
betegedést jelentettek be nála, ehez később 
még kilenc megbetegedés járult, úgyhogy a 
juliusi megbetegedések száma tizenkettő volt. 
Augusztusban tizenhatan betegedtek meg, 
augusztus végéig tehát összesen huszonnyolcan. 

— Miután ugy a helyi, mint a fővárosi sajtó 
széles keretek között foglalkozott ezekkel a 
megbetegedésekkel — mondotta a főorvos —, 
az egész országban, de leginkább Szegeden 
általános izgalom keletkezett és a főorvosi 
hivatal szükségesnek látta, hogy részletes je. 
lentést tegyen a betegségről a népjóléti minisz. 
ternek. Ebben a jelentésben expressis verbis 
kifejtettem, hogy a prevenció szempontjából 
sem tartom szükségesnek az iskolák bezá-
rását. A miniszter ezt helyeslőleg tudomásul 
is vette. Időközben a megrémített szülök ké-
résére mégis jobbnak találtam, hogy előter-
jesztést tegyek a polgármesternek az iskolák 
bezárására, amire tudományos alapokra épí-
tett megítélésem szerint semmi szükség nem 
volt. Nem volt szükség erre azért, mert a hu-
szonnyolc megbetegedés közül tizenhat volt a t 
belterületi, nyolc a tanyai és négy idegen tör-
vényhatóság területén történt. A betegek közül 
egy volt huszonegy éves, hat négy éves, a 
többi három éven alóli, tehát egyetlen beteg 
sem volt iskolaköteles korban. 

A főispáji kérdésére elmondotta a főorvos, 

hogy 

augusztus 23-tól szeptember 3-lg 
egyetlen ujabb megbetegedés 
sem fordult elő, de szeptember 
3. és 15. kőzött nyolc ujabb 
megbetegedést jelentettek be, 

a belterületről kettőt, a többit a tanyákról. 
A betegek közül kettő halt meg, az egyik 16 
hónapos, a másik 22 hónapos. 

— Alem tartja-e főorvos ur aggodalmasnak 
tiz iskolák megnyitását? — kérdezte a fő-
ispán. 

— Nem, mert ezt az intézkedést teljesen cél-
talannak tartom! Az iskolás gyermekek kö-
zött eddig egy megbetegedés sem fordult el5. 
Az óvódák további tizennégy napra szóló be-
zárására azonban javaslatot tettem és azt a 
polgármester el is rendelte. 

Elmondotta ezután a főorvos, hogy a szü-
letések száma a mult hónapban feltűnően 
nagy volt Szegeden, 331 uj polgár született és 
194-en haltak meg, a népesség tehát 137» lélek-
kel szaporodott egy hónap alatt. 

Dr. Buócz Béla rendőrfőtanácsos, az állam-
rendőrség szegedi kapitányságának vezetője 

a rendőrség három hónapi mű-
ködéséről 

számolt be jelentésében. A jelentés szerint 
a közbiztonsági helyzet kielégítő volt, előfor-
dult ugyan néhány nagyobb bűncselekmény, 
amelyeknek tetteseit kinyomozta és őrizetbe 
vette a rendőrség, de ezek a bűncselekmé-
nyek elszigetelt jelenségek voltak. Nagy volt 
a közlekedési balesetek száma. A három nyári 
hónap alatt hatvan ilyen baleset történt a 
városban. 

Dr. Cserő Ede szólalt fel a rendőrség je-
lentéséhez. A közlekedési balesetekről beszélt 
és kijelentette, hogy azok rendszerint a tul-
sebesmotorhajtás következményei. Ezért in-
dítványozza, hogy a bizottság feliratilae kérie 
a kormánytól 

a makszimálls sebesség újból 
való szabályozását, 

mert szerinte semmiféle érdek nem szenvedne 
csorbát, ha a nyolcvan-kilencven kilométeres 
országúti sebesség helyett ötven-ötvenöt kilo-
méteres sebességgel haladnának a motonosjár-
müvek, amelyek jelenleg a gyalogjárók életét 
is veszélyeztetik. 

Oravetz Győző műszaki főtanácsos, az ál-
lamépitészeti hivatal vezetője feleslegesnek 
tartja ezt a feliratot, mert a közlekedési esz-
közök sebességét országosan szabályozták:már. 

Dr. Buócz Béla csatlakozik Oravetz felfo-
gásához, mert ugy. a belterületi, mint az or-
szágúti közlekedést országos rendelet szabá-
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önteni, bogy kit 
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