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Vasárnap egy Szegedről felutazott barátja 
meg is látogalla, de 

viselkedésén semmi különösei 
nem észleli. 

A család bízott, remélt és így érthető meg-
döbbenést és fájdalmat szerzett az öngyil-
kosságáról szóló távirat 

Senki sem tud arról, hogy 

ml leheteti leltének oka. 
Jól szituált viszonyok között élt. Derék mun-
kás életének folytatásához elkerülhetetlenül 

J szükséges volt a pihenés és most, hogy álla-
pota örvendetesen javult, családja érthetetle-

I lenül néz a táviratra, amely a szomorú tra-
| gédiáról számol be. 

Lezuhant egy repülőgép Újszegeden 
uergro hadnagy súlyosan megs-ril t 

csupa izgalom, érdekes cselekmény leni 
változatosan érdekessé 

CsuimiöhlAl a Korzóban. 

OLGA CSEHOVA legújabb filmlét, az 

É g ő a s s z o n y * ! . 

Ötven éve nem volt példa arra, 
hogy hetven centiméter mélyen megfagyott 

a szegedi föld 
«A legtöbb szegedi iskola felszerelése nem (elei meg a követelményeknek" — 

A kultuszminiszter és az iskolák 

A kisrongyos akció, a szegedi munkanélküliek és a íanyakirendell-
ség Qgys a közigazgatási bizottság előli 

(A Délmagyarország munlcalársátót.) A 
közigazgatási bizottság hétfőn délután tartotta 
meg dr. Aigner Károly főispán elnökletével 
márciusi ülését a városháza tanácstermében. 
A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban dr. 
Szivessy Lehel a külterületi kézbesítés körül 
mutatkozó visszásságok sürgős orvoslását kér-
te és elmondotta, hogy különösen a bíróságok 
panaszkodnak a reudkivül késedelmes tanyai 
kézbesítési rendszer miatt. A polgármester 
válaszolva dr. Szivessy felszólalására, meg-
ígérte, hogy orvosoltatni fogja ezt a sérelmet 

Dr. Ördögh Lajos tb. tanácsnok ismertetett 
ezután néhány fogyasztási adóügyben benyúj-
tott fölebbezést Bokor Adolf az egyik íöleb-
bezéssel kapcsolatban a szabályrendelet meg-
változtatását kérte, úgyhogy a város inkább 
nagyobb birsággal sújtsa azokat a kereske-
dőket, akik hamis árubcvallással akarják meg-
károsítani a várost, dc 

a kereskedők összessár/ét nc zaklassa 
tovább a jelenlegi lehetetlen és ké-

nyelmetlen rendszerrel. 
A' közigazgatási bizottság Bokor Adolf in-

dítványára elhatározta, hogy cbbca az ügybea 
átír a város polgármesteréhez. 

Dr. Ács Sándor tiszti orvos terjesztette elő a 
főorvosi hivatal 

egészségügyi jelentéséi, 
amely szerint a közegészségügyi helyzetet ked-
vezőtlenné tették a nagyszámú influenzás meg-
betegedések, amelyeknek legnagyobb része sze-
rencsére könnyebb lefolyású volt, csalc huszon-
egy komplikáltabb megbetegedés fordult elö 
és ezek közül három végződölt halállal. Ked-
vezőtlen képet mulat a népesedési statisztika 
is. Februárban 212 volt a születések és 205 
a halálozások száma, a lélekszám tehát mind-
össze hétlel nagyobbodott, januárban 37 volt 
a szaporodás. A városi közkórház 193 beteget 
vett fel a mult hónapban. 

Az árvaszék jelentését dr. Bárkányi Zoltán 
elnök terjesztette elő, ax 

államrendőrség jelentését 
pedig dr. Buócz Béla főtanácsos, a kapitány-
ság vezetője. A jelentés szerint a februárban 
tartott gépjármű vizsgálatok eredményeképen 
4 személy- és 8 tehergépkocsira adott ki a 
rendőrség forgalmi engedélyt. A bérautók je-
lenlegi száma 95, az autóbuszoké 25. Gép-
járművezetői vizsgálatra 31-en jelentkeztek, 
közülük 23 személy-gépkocsivezetői, 7 tehex--
gépkocsivezetői és t motorkerékpárvezetői 
vizsgálatra jelentkezett. 

Hét közlekedési baleset történt, amelyek kö-
acül egy sem volt halálos kimenetelű. Különféle 
táncmulatságokra és hangversenyekre 83 en-
gedélyt adott ki a rendőrség. Zárórameghosz-
szabbitást pedig 50 esetben engedélyezett 

A kapitányság bejelentő hivatalánál 2611 
belföldi és 47S külföldi jelentette, be magát, 

viszont eltávozását 2551 belföldi és 112 kül-
l'öldi jelentette. 

A közbiztonsági állapot február havában is 
kielégítő volt Nagyobb bűncselekmény nem 
fordult elő. A bűncselekmények száma sem 
haladta meg a szokásos mértéket. Az előfor-
dult bűncselekmények közül 15 irányult az 
ember élete és testi épsége ellen, amelyek 
közül egy sem volt halálos kimenetelű. A va-
gyon elleni bűncselekmények száma 173, ame-
lyek közül lopás 94 volt. Baleset 121 fordult 
elö és ezek közül 2 volt halálos kimenetelű, 
még pedig Horváth Zsikó Gergely, Gajgonya 
425. szám alatti lakos fakivágás közben öt 
méter magasról leesett és koponyaalapi törést 
szenvedett, amelynek következtében meghalt 
Azonkivül Róth Ilona vigyázatlansága követ-
keztében megégett. 

Kommunista iránya mozgalom, úgyszintén 
sztrájk nem fordult elő. Bejelentettek 68 gyű-
lést, amelyek közül egyet nem engedélyezett 
a rendőrség. Politikai jellegű gyűlés nem volt 

Dr. Kolb Árpád pénzügyigazgató, majd dr. 
Zobay Ferenc ügyészségi elnök terjesztette ez-
után elő jelentését 

Gombkötő Antal tanfelügyelő jelentésében 
beszámolt arról, hogy a kultuszminiszter szi-
gorú rendeletet adott ki 

a polgári iskolák tanítási szín« 
vonalának 

emelésérőt 

Dr. Szivessy Lehel a tanfelügyelő jelentésé-
vel kapcsolatban az elemi iskolai oktatás szín-
vonalának szükségszerű emeléséről beszélt és 
elmondotta, hogy a legtöbb szegedi iskola fel-
szerelése nem felel meg a modern tanítás kö-
vetelményeinek. Nem fordítanak elég nagy 

I gondot a tornatanitásra, pedig a kultuszmi-
niszter elrendelte a tornaórák számának fel-
emelését. Ennek a főoka az, hogy az iskolák 
nem rendelkeznek megfelelő tornatermekkel. 
Éppen ezért azt indítványozza, hogy a köz-
igazgatási bizottság irjon fel a kultuszminisz-
terhez és kérjen uj tornatermeket a szegedi 
elemi iskolák számára. 

Dr. Pap Róbert felszólalásában arról a nagy 
és már-már 

elviseltteleilen teherről 
beszélt, amelyet a kultuszkormány hárit ezek-
kel az uj iskolaépítésekkel kapcsolatban a 
városra. A városnak kell viselnie az uj ál-
lami iskolák dologi kiadásait is azonkivül, 
hogy telket ad hozzájuk és fizeti az építési 
költségek jelentékeny részét. Azt indítványozza, 
hogy a közigazgatási bizottság irjon fel a 
kultuszminiszterhez és kérje a város terheinek 
csökkentését. 

A felszólalásokra a polgármester válaszolt. 
Elmondotta, hogy a kultuszminiszter uj tor-
natermeket épittet Szegeden. A oáros meg-
terhelését nem. tartja túlzottnak, merj a mi-

niszter — viszonzásképen azokért az áldoza-
tokért, amelyeket a város az egyetemi épít-
kezésekkel kapcsolatban magára vállalt — 
sokkal kevesebb anyagi hozzájárulást kiván a 
várostól, mint amenuyit a törvény értelmében 
joggal kívánhatna. 

Szivessy Lehel indítványát elfogadta a köz-
igazgatási bizottság, Pap Róbert pedig egye-
lőre visszavonta a maga indítványát hogy • 
polgármester által felsorolt adatok .alapján 
újból áttanulmányozhassa ezt a kérdést 

Gombkötő tanfelügyelő ezután azokról a jó-
tékonysági akciókról számolt be, amelyek az 
elemi iskolák szegénysorsu növendékei szá-
mára igyekeztek a tanulást ruhaadományokkal 
és egyéb segítséggel megkönnyíteni. Elmon-
dotta a tanfelügyelő, hogy az elmúlt tanévben 
Szeged város területén 

7215 tanuló kapott segítségei 
32.634 pengő értékben. A kisrongyosok támo-
gatására irányuló széleskörű társadalmi moz-
galomnak a főispán áll az élén, aki lelkes buz-
galommal dolgozik, hogy minél több szegény, 
gyermek juthasson segítséghez. 

Dr. Szélt Gyula indítványára elhatározta a 
közigazgatási bizottság, hogy a főispánnak a 
kisrongyos-akció élén kifejtett eredményes 
munkálkodásáért jegyzőkönyvileg mond köszö-
netet. 

A főispán viszont Gombkötő Antalnak kö-
szönte meg a jótékonysági akció megszerve-
zése körül kifejtett segítségét 

Oravetz Győző műszaki főtanácsos, az állam-
cpitészeti hivatal vezetője tette ezután meg 
jelentését, amellyel kapcsolatban a főispán be-
jelentette, hogy ígéretet kapott a földmivelés-
ügyi minisztertől a Szeged környékén lévő or-
szágutak befásitására. 

Ezután Vámossy Mihály gazdasági felügyelő 
lette meg jelentését Elmondotta, hogy 

a hosszú tél 
aránylag Szeged környékén tette a legkisebb 
kárt A földeket az éjjeli fagyok, az erös 
böjti szelek és a fokozatos enyhülés erősen 
szárítja, azonban ha áprilisban kiadós esőzé-
sek lesznek, a talaj nagymértékben megjavul. 
Szeged környékén a talajt hetven centiméter 
mélyen meg fagyasztották a nagy hidegek. 
Ilyen erős átfagyásra ötven éve nincsen példa. 

Bejelentette a gazdasági felügyelő, hogy a 
békésmegyei uradalmakkal és a mezőhegyesi 
állami birtok vezetőségével megállapodott 

a szegedi munkanélküliek fog« 
lalkoztatása 

ügyében, mivel a tavaszi hónapokban előre-
láthatólag sok lesz Szegeden a munkanélküli. 
Ezekben az uradalmakban a cukorrépaka-
pálásnál körülbelül két hónapig tartó munka» 
alkalom kínálkozik, a munkások toborzását 
már meg is kezdte a gazdasági felügyelőség. 

Dr. Pap Róbert 

a tanyakirendeltségnek 
Hódmezővásárhelyen való felállítását sérel-
mezte. Ez a kirendeltség intézi majd a sze-
gedi tanyák ügyeit is, tehát indokolt lett volna, 
ha székhelyét Szegeden jelölik ki. 

A főispán megnyugtatja a felszólalót hogy 
Szegedet nem érte ezzel sérelem, sőt a sze-

' gedick büszkék is lehetnek arra, hogy a tanya-
kirendeltséget nem itt, hanem Vásárhelyen 
állították fel, mert ez azt bizonyítja, hogy 
Szegeden rend van a tanyákon. A szegedi ta-
nyák ügyeit a város hatósága és a gazdasági 
felügyelőség kielégítően elintézi. 

Pap Róbert a választ tudomásul vette. 
A közigazgatási bizottság ezután tudomásul 

vetle még az állategészségügyi jelentést és 
ezzel az ülés befejeződött. 

M O D E L L 
újdonságaimat 849 

hétfőtől Kezdve bemutatom. 

P . R e i c h E r z s i . 


