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A város egymillió pengővel tárult hozzá
a kidluszmiiilszter szegedi iskolaépítéseihez
A közigazgatási bizottság Qlése
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Gombkötő Antal tanfelügyelő hosszabb beszéd keretében ismertette Klebclsberg Kunó
kultuszminiszter iskolaépitési programját. A
szegedi iskolai építkezésekre a kultuszminiszter
3,334.000 pengőt utalványozott, az iskolafentartó város hozzájárulása körülbelül egymillió
pengőt tesz ki. Ebből a 3,334.000 pengőből
és két esetben az árverést meg is tartottál
1,970.000 pengő esett a belterületi, 1,364.000
¿odor Jenő polgármesterhelyettes és dr. pengő pedig a külterületi iskolákra, összesen
Csonka Miklós tanácsnok jelentései után dr. 120 tanterem, 37 lakás, 46 szertár és irodaKorpássy Elemér helyettes árvaszéki elnök helyiség épült, 10 olyan iskolát, amely már
az árvaszék ügymenetéről számolt be.
csaknem hasznavehetetlen volt átépítettek,
A tiszti főorvos igen kedvező képet festett a vagy kijavítottak.
város közegészségügyi állapotáról. Lényegesen
Gombkötő Antal ezután elmondotta, hogy
javulás mutatkozik a ragályos betegségeknél az elemi iskolai építésekkel kapcsolatban a
— mondotta — és a gyermekparalizis is le- kultuszminiszter egyre több tornatermet építzajlóban van, de a többi betegségek is jóval tet, de az összes iskolák meglevő tornatermeit
kedvezőbben alakultak, mint szeptemberben. is rendbe kívánja hozatni. Egy másik intézUgyancsak kedvező képet nyújt a népességi kedése az volt, hogy a tornaórák számát felmozgalom is. 167 fiu és 145 leány született élve emelte.
októberben, mig a halálozások száma 199
A tanfelügyelő jelentése után dr. Somogyi
volt. A népességi szaporulat tehát 113 az előző Szilveszter a kultuszminiszter nagy érdemeihónapi 66-al szemben,
re való tekintettel azt indítványozta, hogy a
Dr. Buócz Béla főtanácsos a rendőrség jelentését terjesztette elő. A jelentés szerint a
rendőrség októberben 17 személy, 7 teher és 1
különleges (locsoló) gépkocsira adott ki forgalmi engedélyt. A bérautók jelenlegi száma
90, az autóbuszoké 25.
Az uccai forgalom és az uccai árusok ellenérzése az elmúlt hónapban is rendszeresen
megtörtént. Októberben 2Í- közlekedési baleset

közigazgatási bizottság csütörtökön délután tartotta uovember havi ülését, amelyen dr. Aigner Károly főispán elnökölt. Dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok a polgármester jelentését
olvasta fel, amely szerint októberben 12.747
árverést tűzlek ki, 3666 esetben volt zálogolás

közigazgatási bizottság feliratban köszönje meg
a kultuszminiszternek azokat a nagy áldozatokat, amelyeket a város érdekében az elemi
iskolák építésével hozott.
A közigazgatási bizottság éljenzéssel fogadta
a polgármester indítványát, majd Oravetz Győző ,az államépitészeti hivatal •vezetője és Vámosy Ferenc gazdasági felügyelő tették meg
jelentéseiket.
Vámosy Ferenc jelentéséhez a polgármester
szólott hozzá és magáévá tette a gazdaság!
felügyelő fejtegetéseit. Vámosy ugyanis AIsóés Felsőtanyára állatorvosi állások szervezését
sürgette. Indítványozta, hogy a közigazgatási
bizottság írjon fel a földmivelésügyi kormányhoz, hogy Alsó- és Felsőtanyán létesítsen két
uj állatorvosi állást
Klekner Géza főállatorvos az állategészségügyről tett jelentést A vágóhídon októberben
levágtak 446 darab szarvasmarhát, 583 darab
borjut 7 8 0 darab juhot és bárányt, 2170 sertést és 152 lovat.
Szomorú része volt a jelentésnek az, amelyben arról tesz említést a főorvos, hogy Szegedről éppen ugy, mint szeptemberben, októb?r
hónap folyamán sem történt a külföldre élőállat kivitel.
Ezzel a közigazgatási bizottság ülése véget ért

A közúti hld állványairól lezuhant
egy vasgerenda és halálra sújtott
egy munkást

fordult

elő, amelyek

közül

három

volt súlyo-

sabb természetű. Halálos kimenetelű baleset
nem volt.
A közbiztonsági állapot októberben is kielégítő volt. Nagyobb bűncselekmény nem fordult elő. A bűncselekmények száma október
havában sem haladta meg a szokásos mértéket. Az ember élete és testi épsége ellen irányult 28 bűncselekmény, amelyek közül halálos kimenetelű nem volt. Vagyon elleni bűncselekmények száma 232. amelyek közül lopás
135 volt. öngyilkosság 5 esetben, baleset pedig
144 esetben fordult elő, amelyek közül 2 volt
halálos kimenetelű. Tüzeset 6 fordult elő. Eltűnést 15 esetben jelentettek.
Kommunista irányú mozgalom nem fordult
elő. Sztrájk egy fordult elő, még pedig a
Kenderfonógyárban tört ki október hó 11-én
egy gazdasági jellegű sztrájk, amely még mindig tart,

mindkét

félnek

merev
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Csü-

törtökön délelőtt tizenegy órakor jelentették
a mentőknek és a rendőrségnek, hogy a közúti híd lavitási munkálatainál egy vasgerenda
rázuhant az egyik ott dolgozó munkásra, aki
életveszélyes

sérüléseket

szenvedett.

A rend-

őrség részéről dr. Deák Ferenc rendőrfogalmazó szállt ki a helyszínre, hogy a vizsgálatot megtartsa és megállapitsa, hogy a szerencsétlenségért terhel-e valakit felelősség.
A helyszíni szemlén megállapították, hogy
a hídfő szegedi oldalán tizenegy méter magas

állványon

folytak

a javítási

munkálatok.

Az állványokon két munkás dolgozott, akik
nehéz vasrudakat csúsztattak le az állványokról. Négy hatalmas vasrúd Iecsusztatása
minden baj nélkül sikerült is, amikor egy

megrögzitett rud hirtelen lezuhant az állványról. A munkások csak a nagy robajra és a
hangos jajkiáltásra lettek figyelmesek. Az
állványról lezuhant vasrúd éppen az állvány
mellett álló Sánta István 27 éves vasmunkásra esett, aki életveszélyes sérüléseket
szenvedett. A kihivott mentők a szerencsétlen munkást azonnal beszállitották a közkórházba.
A nyomozás eddigi adatai szerint az állványon dolgozó munkásokat gondatlanság nem
terheli.
A szerencsétlen
vasmunkás
sorsa a dél•
után válságosra
fordult, nyolc
óra tájban
pedig, anélkül, hogy eszméletét egy
pillanatra
is visszanyerte
volna,
meghalt.

álláspontja,

miatt. A gyár igazgatósága a sztrájkolok egyrészével és az újonnan felfogadott munkásokkal meginti jtotta ugyan üzemét, azonban a még
mindig sztrájkban álló karda és gombolyitó
szakmunkásek miatt
nem tudja. A sztrájk

teljes üzemet
kijejteni
alatt különösebb rend-

zavarás nem fordult elő, mindössze a sztrájkoló munkások két alkalommal támadtak meg
két-két sztrájkoló munkást, amiért a támadók ellen magánosok elleni erőszak cimén
az eljárás megindult. Kilátás van arra, hogy
a sztrájk békés megegyezéssel rövidesen véget

ér. Az elmúlt hónapban 28 gyűlést jelentettek
he, amelyek közül kettőt nem tartottak meg. A
bejelentett gyűlések kizárólag gazdasági és kulturális jellegűek voltak. Politikai jellegű gyűlés
imm volt.

A rendőrség jelentésével kapcsolatban "dr.
Aigncr Károly főispán azt a kérdést intézte dr.
Buócz Béla főtanácsoshoz, hogy a közlekedési
balesetek nagy számára való tekintettel mikorra várható annak a rendeletnek az életbeléptetése, amely kötelezővé teszi a kerékpárosok számára, hogy a forgalmi szabályzatból
vizsgát tegyenek.
Dr. Buócz Béla rendőríőtanácsos kijelentette, hogy az országos rendelet előkészítése
most van folyamatban, ha azonban sokáig késik, akkor majd keresnek valamilyen más
megoldást.
Kolb Árpád pénzügyigazgató a pénzügyigazgatóság, dr. Zobay Ferenc ügyészségi elnök
«z ügyészség jelentéseittorif.szt.ptteelő.

A kenderfonőgyárt sztrájk ujabb érdekes fejleményei
Pongrácz Albert a Munkaadók Szövetségének
elnöke ebben az ügyben kérdésünkre a
több mint négy hete tartó kendergyári sztrájknak csütörtökön reggel fejleménye támadt A következőket mondotta:
— A Soós-gyárban a munkások tényleg bemozgalom hullámai a Soós-féle gépgyárba is
átcsaptak, ahol az egyik osztály 10 vasmun- szüntették a munkát. A sztrájk előzménye az,
kása a munkát beszüntette. A Soós-féle gép- hogy a gyárban a Kenderfonógyár egy gépgyár részleges sztrájkját az okozta, hogy a alkatrészt rendelt, amit az egyik munkás elgyár vezetősége a Kcnderfonógyár részére mondott a többieknek, akik erre nem voltak
olyau vasmunkát akart elkészíttetni vasmun- hajlandók a munkát elvégezni. Ezenfelül két
kásaival, amelyet a Kenderfonógyár a sztrájk sztrájkoló kendergyári lakatos megfenyegette
előtt saját üzemében állított elő. A Soós-féle a Soós-gyár munkásait arra az esetre, ha
gyár munkásai ezt a munkát megtagadták, el merik végezni a munkát A fenyegetésre a
amire a gyár vezetősége két vasmunkást kizárt. munkások tényleg nem mertek munkához látni
A munkások erre szolidaritást vállaltak a ki- és ezt jelentették a gyárirodában, amely viszont a Munkaadók Szövetségének jelentette
zártakkal és a munkát beszüntették.
Az ujabb részleges sztrájk ügye már fog- be az esetet A Munkaadók Szövetsége ncvlalkoztatta a Munkaadók Szövetségét is. A szö- szerint feljelentette a rendőrségen a fenyegető
vetség ülésén a gyár vezetősége bejelentette, kijelentésebet tevő két munkást. A Soós-gyárhogy biztos értesülése van arról, hogy a két ban két munkás megtagadta a munkát nüre
vasmunkás fenyegetésekkel kényszeritette tár- a gyár kiadta munkakönyvüket. A többi munsait a munka abbahagyására. A Munkaadók kás szolidaritást vállalt a két elbocsájtott munSzövetsége erre a rendőrségen feljelentette a kással és leállt.
munka beszüntetése mellett izgató két munkást.
A kenderfonógyári sztrájkkal kapcsolatban
A feljelentés után megindult rendőri nyomozás a Szakszervezeti Bizottság az alábbi nyilatkoazonban eddig még nem produkált eredményt. zat közlését kéri:
A sztrájkba lepett és kihallgatott munkások
— A kendergyári sztrájk ügyében a Száktagadják, hojiy őket bárkijs meafenyefiette volna. szeryezjeii Bizottság a legutóbbi időben szán(A
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