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A s z é p s s z a v a l c ideje l e j á r t 

Cgésxséges néplakásokat kell épiíeni — mondja Müller János, 
helyesen kezelik-e a városi földeket — kérdi Wolff Miksa — 

Nyilatkoszn\ilc a v i r i l i s e l í 

(A Délmagyarország munkatársától') A 
Pélmagyarország hasábjain nagy érdeklődést 
keltettek a város parlamentjébe bekerülő uj 
virilisták nyilatkozatai, amelyek már eddig 
is bizonyították, mennyire szükség van a korát 
túlélt városi közgyűlés felfrissítésére. A nyi-
latkozókhoz most csatlakozik Miiller János, 
az ismert szegedi nagykereskedő^ aki mint 
leendő városatya szinten intenziven akarja ki-
venni részét a munkából, továbbá Wolff Miksa 
földbirtokos, aki mint gazdasági szakember 
tehet hasznos szolgálatot városának. 

A f í J I I e r János 
a kővetkezőket mondotta: 

— Ha bekerülök a város tőrvényhatóságába, 
mint kereskedő elsősorban a kereskedők ér-
dekében fogok ott dolgozni. A súlyos gazda-
sági viszonyok miatt a kereskedelem hihetet-
lenül sokat szenved, amelyet immár nem lehet 
lé hnü l nézni. Először városi, azután orszá-
gos akció indítására gondolok, hogy végre se-
gítsünk a kereskedő társadalmon, ha egyál-
talában még lehet. 

— További működésemet a lehelő legszociá-
lisabb keretekben fogom kifejteni. Itt első-
sorban a szegénykérdés megoldására gondolok. 
Nem lehet tovább nézni azokat a szerencsét-
len koldusokat, idegsokkosokat, más nyomo-
rékokat, akik télen ott fagyoskodnak a Szé-
rhenyi-téren a város szemeláttára. Azon leszek, 

j hogy ezeket a szerencsétlen embereket a város 
| juttassa fedél alá, hiszen ilyeneket a kül-
| földön már réges-régen nem lehet látni. Min-

den kulturállam vagy város siet a nyomoré-
kokon segiteni. Szegednek is meg kell ezt 
végre lenni és nem fogok meghátrálni a város-
sal szemben, ha ez a kérdés majd szőnyegre 
kerül, hiszen nem is kell itt nyugati pél-
dákra hivatkoznom, elég ha rámutatok Vásár-
helyre, ahol a szegényügynek ezt a részét mar 
reges-régen megoldották. 

— De nem állok meg ezen a téren. Szószó-
lója igyekszem majd lenni annak a fontos 
ügynek is, hogy néplakásokat építtessen a város. 
A szép szaval: ideje lejárt, a város lakosságá-
nak egy nagy része vizes, egészségtelen odú-
ban tengődik, Kinek a kötelessége, hogy eze-
ken az állapotokon vcgrc-valahára segítsen? 
Nem kétséges, hogy a városé. 

— Ebben az irányban látom kötelességemet 
teljesíteni a város törvényhatósági bizottsá-
gában. 

Wolff Miksa 
először is örömének adott kifejezést, hogy a 
város törvényhatósága végre felfrissül. 

— Bizonyosra veszem — mondotta —, hogy j 
sok értékes erő kerül majd br a város tör- j 
vényhatósági bizottságába, ahol minden bi- j 
zonnyal hasznos munkásságot fognak kifej- • 
te ni. 

— Az én feladatom, mint gazdaember, gaz- • 

daságí kérdéseket fog felölelni. Leszünk ott 
többen, akiket bizonyára érdekelni fog az a 
kérdés, hogy helyesen kezelik-e a városi föl-
deket, gondot fordítanak-e arra, hogy a városi 
vagyon ne csökkenjen, mert az nem elég, hogif 
a földek után a kamat bejjőjön, az objektum 
pedig pusztuljon. 

— Ezen felül ki fogom venni részemet min-
den ipari, kereskedelmi és színházi vonatko-
zású munkából, amely a város uj parlamentjét 
foglalkoztatni fogja. 

Tífuszban halt meg 
a kisteleki asztalosmester 

„halálravert" felesége 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Délmagyorország szombati számában beszá-
mol! arról, hogy Debnár Jenő kisteleki asz» 
talosmesfer feleségét rendkivül gyanús kö-
rülmények kőzött beszállították a szegedi köz-
kórházba, ahol rövidesen meghalt, A falusi 
mende-mondák szerint az asszony halálát az 
okozfa, hogy férje, aki nem a legjobb vi-
szonyban van vele, súlyosan megverte. 

A szegedi törvényszék vizsgálóbírója azon-
nal elrendelle Debniír Jenöné holttestének 
felboncolásé?, hogy a halál oka megállapít-
ható legyen. A boncolás során megállapítot-
ták ezufán, hogy Debnér Jenöné halálát /er-
tőzö tífusz okozta és nem a házi verekedés. 
A boncolás eredménye alapján a féri ellen 
eljárás nem indul meg, 

Prima selyemharisnya 
Uméí kopható 4 pesgO 50 fillérért 714 

Holfmnnn Dezadnél, Ciekonlcs ucca -4. sst. 

EVŐESZKÖZ 
K. 54 

Csak elsőrangú minőség w Mindenit! kapható! 

d 
i 

w 

K B̂WBWWWWBIWBWPWWWBBŴWMWBBWBWMBIWBWMMMWMBMWBBBBMBBBBppwM̂ iwri!Jtwwiniai) KiPKmnwKîT*! 
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