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Hz üjjszeieÉ trafikos öngyilkossága, az istenneves 
femetéseEi és az életveszélyesen zsúfolt kisvasút 

A közigazgatási bizottság Ülésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-
igazgatási bizottság hétfőn délután tartotta dr. 
Aigner Károly főispán elnökletével decemberi 
ülését, amelyen sok érdekes felszólalás hang-
zott el. Amikor dr. Csonlca Miklós tanácsnok 
előterjesztette az adóhivatal működéséről szóló 
jelentést, ahoz dr. Pap Róbert kért szót. 

Ur. Pap Róbert felszólalásában elmondotta, 
hogy az ujszegedi trafikos értesülése szerint 
azért követett cl öngyilkosságot, mert kétszáz 
pengős adóhátraléka miatt elárverezték. Fel-
világosítást kér az adóügyi tanácsnoktól, hogy 
a szerencsétlen ember kért-e haladékot és 
ha kért, tekintettel arra, hogy nagy családu 
hadirokkant, miért nem kapott. 

Csonka tanácsnok válaszában kijelentette, 
hogy felvilágosítást nem tud adni, mert az 
ügyet nem ismeri. Abban az esetben azonban, 
ha a trafikos kért haladékot, azt meg is kapta, 
mert az ilyen esetekben az adóhivatal nem 
tagadja meg a halasztást A kérdést különben 
megvizsgálja és arról a közigazgatási bizottság 
legközelebbi ülésén jelentést tesz. 

Válaszolt Pap Róbert interpellációjára dr. 
Rösler Tamás Leo pénzügyigazgatóhelyettes 
is, aki elmondotta, hogy Szeged százegy tra-
fikja között az ujszegedi trafik a legjobbak 
köze tartozik. Az öngyilkos trafikosnak hét 
gyermeke volt és valószínűnek tartja, hogy 
nem az adóhátralék volt az oka öngyilkossá-
gának. 

Pap Róbert ezután kijelentette, hogy ké-
relmét fentartja és kéri az adóügyi tanács-
nokot, hogy legközelebb tegyen erről az ügy-
ről részletes jelentést. 

A tiszti főorvos jelentése következett, amely 
szerint közegészségügyi szempontból jelentő-
sebb jelenteni való nincs. A szegedi lakosság 
száma novemberben 246 újszülöttel szaporo-
dott és 182 halálozással csökkent, a szaporulat 
tehát hatvennégy az október il69-el szemben. 

A főorvos jelentéséhez a főispán szólalt fel, 
aki az istenneves temetések vállalkozóinak 
fokozottabb ellenőrzését kívánta, nehogy meg-
ismétlődjenek az olyan kegyeletsértö esetek, 
hogy felnőtt holttesteket gyermekkoporsóba 
gyömöszöljenek a temetkezési vállalat em-
berei. 

A főorvos kijelentette, hogy az esetről nincs 
tudomása. Több hasonló feljelentés érkezett 
már hozzá, dc ezek is alaptalanoknak bizo-
nyultak. 

A rendőrség jelentését dr. Buőcz Béla fő-
tanácsos, a szegedi kapitányság vezetője ter-
jesztette elő, aki elmondotta jelentésében, hogy 
Szegeden novemberben két halálos kimene-
telű autóbuszelgázolás történt, egy embert a 
kisvasút gázolt halálra, egyet pedig a villa-
mos. A közbiztonsági heiyzct különben kielé-
gítő volt, nagyobbarányu bűncselekmény nem 
fordult elő. A kendergyári munkások és a 
Soós-gyár munkásainak sztrájkja megszűnt. 

Dr. Papp Róbert a rendőrségi jelentéssel 
kapcsolatban megemlékezett arról, hogy a 
gazdasági vasút ujabban életveszélyesen túl-
zsúfolt, az utasok egyrészc igen gyakran a ko-
csik lépcsőin lóg. 

A felszólalásra a polgármester válaszolt, 
aki kijelentette, hogy a vasút csak a vásárok 
alkalmával zsúfolt, különben a forgalom nor-
mális. Azért a néhány vásáros népért pedig 
a város nem növelheti a kocsiparkot. A lép-
csőkön való Iógást különben el fogják tiltani. 

A pénzügyigazgatóság jelentéséhez dr. Cserő 
Ede kért szót és elmondotta, hogy az adókive-
tési meghagyások kézbesítése alkalmával a 
kézbesítés idejét nem vezetik rá a vétivekre 
és igy történhetik meg igen gyakran az, hogy 
a felebbezéseket. mint elkésetteket visszauta-
sítják. 

Rösler pénzügyigazgatóhelyettes válaszában 
bejelentette, hogy a kézbesítés idejének ponlos 
Eljegyzésére utasítja a kézbesítőket. 

Ezután ár. Zobay Ferenc ügyészségi elnök 
¿erjesztette elő jelentését, majd Gombkötő. 

Antal tanfelügyelő tett jelentést az iskolán-
kivüli népmüvelés eredményeiről. 

Oravetz Győző műszaki főtanácsos az ál-
lamépitészeti hivatal, Vámossy Mihály gazda-
sági felügyelő pedig a gazdasági felügyelőség 
működéséről terjesztett elő jelentést. Dr. Aig-
ner Károly főispán a gazdasági felügyelő je-
lentésével kapcsolatban azt indítványozta, 
hogy a közigazgatási bizottság feliratilag kérje 
a Csongrádon működő borászati és szőlőter-
melési felügyelőség Szegedre való áthelye-
zését. 

Tolstoi Leó 
remeke filmen 

A kozákok 
John Gilbert 

és René Adore 

grandiózus alakításával 

péntektSl a K o r z ó b a n 

A közigazgatási bizottság az indítványt el-
fogadta, az ülés Klekner állategészségügyi fel-
ügyelő jelentésével befejeződött. 

A belügyminiszter 46 százalékra 
szállította le a pótadó kulcsát 

Sokallotta, de — változatlanul meghagyta a személyi Illetékeket 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
belügyminiszter — mint ismeretes — szom-
batra hivta fel Szeged polgármesterét, hogy 
letárgyalja a város jövő évi költségvetését. A 
polgármester Rack Lipót pénzügyi tanács-
nokkal és Scultéty Sándor főszámvevővel 
együtt utazott föl Budapestre, ahonnan szom-
baton éjjel vissza is jött és JhétfŐn megjelent 
hivatalában is. 

A polgármester a költségvetés tárgyalásáról 
érdeklődésünkre elmondotta, hogy a költség-
vetést maga a belügyminiszter tárgyalta és az 
értekezleten jelen volt a Takarékossági Bi-
zottság képviseletében Gerlóczy miniszteri ta-
nácsos is, aki a költségvetés adataiból kí-
vánt tájékozódni a városok belső életéről és 
gazdálkodásáról. 

Elmondotta a polgármester, hogy a belügy-
miniszter megelégedését fejezte ki ^Szeged gaz-
dálkodása fölött Tüzetesen érdeklődött azon-
ban a személyi járandóságok egyes tételei 
iránt, mert a személyi kiadások végösszegét 
túlságosan nagynak találta. A város képvi-
selői ezzel szemben arra hivatkoztak, hogy 
Szeged igen nagy város, roppant kiterjedése 
van és igy nagyobb adminisztrációra van szük-
sége. Ezen az alapon a miniszter változatlan 

meghagyta ezeket a tételeket, bár ez a kiadás 
a város összbevételének huszonhét százalékát 
teszi ki. 

A polgármester pontos számításokkal kimu-
tatta, hogy a lakbéradó kulcsának két száza-
lékkal való csökkentése százötvenezer pengő-
vel csökkenti a város jövedelmeit. A minisz-
ter ennek a különbözetnek a fedezésére a for-
galmi adóból várható százezer pengős jöve-
delemtöbbletet és a fogyasztási adókból vár-
ható jövedelemtöbbletet jelölte ki. Ezek fede-
zik a százötvenezer pengős differenciát. Meg-
állapította a miniszter, hogy az OFB által a 
hadirokkantaknak juttatott városi bérletek jö-
vedelme évente ugyan negyvennyolcezer pen-
gővel csökken, de a csengelei földbérrevizió 
következtében várható jövedelemcsökkenés a 
jövő évi költségvetést még nem érinti. 

Végső eredményképen a miniszter negyven-
hat százalékra szállította le a községi póládő 
kulcsát, amelyet a közgyűlés eredetileg ötven 
százalékban állapított meg. A hitfelekezetek-
nek nyújtandó városi segélyt viszont a mi-
niszter egy összegben állapitotta meg és uta-
sitotta a várost, hogy azt a hítfelckczete}c lé-
lekszámának arányában ossza fek 

Vasárnap a szegedi egyetemen avatták fe) 
az első kormányzőgyiirtis doktornőt 

A kultuszminiszter szerint Szeged most v&ltozlk át a városbál — nagyvárossá 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Fényes külsőségek között kormányzőgyürüs dok-
tori avatás volt vasárnap a Ferenc József-Tudo. 
mányegyetemen, amelyen a kormányzó képvise-
letében gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 
jelent meg. Az avatást nagy érdeklődés előzte 
meg, főleg azért, mert most történt meg először, 
hogy nöt — Klug Mária Margit orvosnőt, Klug 
Péter sikelneraaintézeti igazgató leányát — sub 
auspiciis Gubernatoris avatták doktorrá. 

Déli 12 órakor zsúfolásig megtelt az egyetem 
aulája. Megjelentek az avatáson dr. Glattfelder 
Gyula csanádi püspök, dr. Aigner Károly főispán, 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester, vitéz Kubl-
nyi Gyula altábornagy, dr. Shvoy Kálmán tá-
bornok, dr. Petkó Szandtner Aladár népjóléti mi-
nisztériumi h. államtitkár, Hamza Géza táblai el-
nök. dr. Szalay József kerületi rendőrfőkapitány, 
dr. Buóez Béla rendőrfőtanácsos, Várhelyi József 
prelátus, dr. Gaál Endre, dr. vitéz Szabó Géza 
kulturtanácsnok, dr. Kószó István, begavári Back 
Bernát, Kozma Ferenc vezérigazgató, dr. Tonelli 
Sándor, dr. Tihanyi Béla gimnáziumi igazgató, 
dr. Muntyán István, Veres Gábor Máv. üzletvezető, 
Homola Bezső és még sokan. 

Makóról is nagy számban jelentek meg az ün-
nepségen, mert Goltner Dénes, az egyik doktor-
jelölt makói származású. Purgly Elemér főispán, 
dr. Tarnay Ivor alispán, Nikelszky Jenő polgár-
mester, Bezdán József prelátus, dr. Bánffy József 
csanádi főüzyész és Ceronlts JánoSj .Csanádmefiyq 

törvényhatósági bizottságának tagja képviselték a 
makóiakat. 

Az egyetem lépcsőházában közben ünnepélye-
sen fogadták az érkező minisztert, akit a rektori 
szobába kisérték. , 

Tizenkét óra után 

bevonult az egyetemi tauács. 

Elől a két pedellus haladt az egyetem jelvé-
nyeivel, majd a tanácsjegyző következett, azután a 
prodékánok, dékánok, a prorektor, végül dr. Dézsi 
Lajos rektor. 

Az ünnepség a Hiszekeggyel kezdődött, amelyet 
dr. Dézsi Lajos mondott el, azután 

a rektor 
megnyitotta az egyetemi tanács diszülését. 

— Nagy ünnepünk van ma — mondotta a 
rektor —, mert nagy ünnep az, amikor tanítvá-
nyainkat tanulmányaik befejeztével és a doktori 
diploma átadásával kibocsájthatjuk az Alma Mater 
falai közül. Benső öröm hatja át lelkem, amikor a 
tanács diszülését megnyitom és köszönöm as ál-
lami, városi, katonai hatóságok, nemkülönben a 
bíróságok fejeinek, kedves vendégeinknek a meg-
jelenését* üdvözlöm a tanuló ifjúságot, amely e 
szép példából láthatja, hogy milyen nagyrabe-
csüljük mi a komoly munkát és szorgalmat, üd-
vözlöm a jelölteket, Klug Mária Margitot. Lan>i 
Jánost és Goltner Dénest, szüleiket, akik ilyen 
jeles hazafiakat és honleányt adtak n hazának, 

Dr. Pollner ödön és dr, Szabó József dékánok 
ezuián benyújtották előterjesztéseiket a jelöllek 


