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teljesen oj feldolgozása, a főszerepben 

ül Oagover «. lan ftngeló 
Ragyogó kiállttá«, a rendezés fénvponlfa, péntektől n Belvárosi Moziban. 
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Premier ! 

A lörténelem egy darabja filmen, 12 felvonásban 

péntek. Korzó Moziban 
mr. 

Felesége nem akarta követni tériét a M á i b a : 
a férj Eiosszubói elégette az asszony pénzéi és felakasztotta magát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Külö-

nös öngyilkosság történt tegnap a békésmegyei 
Gyom a nagyközségben. Sándor Mihály gazdál-
kodó régóta betegeskedett és emiatt annyira 
elkeseredett, hogy öngyilkosságra szánta el 
magát. Feleségét is rá akarta beszélni, hogy 
együtt menjenek a halálba, az asszony azon-
ban hallani sem akart erről. 

Sándor Mihályt annyira felbőszítette felesé-
gének' tagadó válasza, hogy kegyetlen bosszút 
eszelt ki. Amikor este felesége átment a szom-
szédba és ő egyedül maradt a lakásban, felku-

tatta felesége elrejtett és megtakarított pénzét 
és a közel ezer pengőt kitevő bankjegyeket a 

kályhában elégette. E z u t á n az egész lakást 

leöntötte petróleummal és meggyújtotta, majd 

a kályha csövére felakasztotta magát. 

A lakásból kitóduló sürü füstöt nemsokára 
észrevették a szomszédok, kihívták a tűzol-
tókat. akik eloltották a tüzet, de Sándor Mi-
hálynak már csak a megszenesedett holttestét 

találták meg 

A gyulai ügyészség a különös öngyilkosság 
ügyében megindította a vizsgálatot. 

II közigazgatási bizottság 
sürgető felterjesztést intéz a népiéléti miniszterhez 

a hadiköicsSnsegéiyek ügyében 
Preventív intézkedésehet sürgettek a dSftéria-járvány megakadályozására — Az 
e!emi iskolák kötelező német oktatása — 1070 munkanélküli jelentkezett uíkapa-

rásra és csatornatisztitásra 
CA Délmagyarország munkatársától.) Az 

aj közigazgatási bizottság kedden délután tar-
totta első ülését a városháza bizottsági termé-
ben dr. Aigner Károly főispán elnökletével. 

A polgármesteri jelentést dr. Ördögh Lajos 
aljegyző olvasta fel. Elmondotta, hogy adó-
hátralék miatt 

3000-nél í ö b b árverést 
!űztek k i és hatot hajlottak végre. 

Dr. Pap Róbert hivatkozott arra, hogy né-
hány hónappal ezelőtt a munkanélküliség 
problémájáról beszélt a közigazgatási bizott-
ság ülésén. Akkor a polgármester mcgnyug'ató 
kijelentéseket tett. Most hangosabban jelentke-
zett már ez a probléma. Tudja, hogy 650-en 
jelentkeztek a polgármester felhívására. 

A hadikölcs5n?egyzők segélye-
zése 

is szociális feladat lenne. A' népjóléti mi-
niszter bizonyos segélyt állapított meg. Szeged-
ről sokan folyamodtak körülbelül egy félév-
vel ezelőtt. Ezek között sok olyan van, aki na-
gyon rá van utalva erre a segélyre. A kér-
vényeket a város együttesen terjesztette föl, 
de még egyet sem intéztek el közülük a nép-

jóléti minisztériumban. Alkalmasnak tartja-e 

a polgármester a közigazgatási bizottságot, 
hogy az fölterjesztésben sürgesse meg a kér-
vények elintézését. 

A polgármester válaszában kijelentette, 

hogy a téli idő beállta után az építkezéseknél 
sok munkást elbocsájtoltak. A munkanélküliek 
száma ezért szaporodott. A probléma megoldá-
sáról a városnak gondoskodnia kell. Ezér t 

állította össze a város az elvégeztethető munká-
latok programját. Az első napon 650 munkás 
jelentkezett. Másnap, szombaton, minden mun-
kás ót pengő akonlót kapott. Hétfőn ujabb 
tömeg jelentkezett, úgyhogy most 

1070 munkást 
foglalkoztat a város. Fegyelmezetten, katonás 
rendben álltak munkába és dolgoznak szinte 

kifogástalanul. (Éljenzés.) A hadikölcsönösök 

segélyezésére vonatkozólag bejeleniette ezután 
a polgármester, hogy még most is küld föl 
a város kérvényeket, de hogy azok elintézése 

körül mutatkozó késedelemnek mi az oka, 
nem tudja. Helyesli, ha a közigazgatási bizott-
ság sürgető felterjesztést intéz a néviőléti 

miniszterhez. 

Dr. Széli Gyula 

a külterületi kézbesítés 
körül mutatkozó visszáságokat Ismerted felszó-
lalásában. A határidős felszólításokat hetek múlva 
kapják meg a címzettek. Kéri, hogy kezelje a 
város szigorúbban a kézbesítőket, akik hattagúi 
teljesítik kötelességüket 

A polgármester kijelenti, hogy vannak pontok a 
város területén, amelyek a központtól 50—55 kilo-
méter távolságra vaunak. Elismeri, hogy vannak 
késedelmek, de azok szórványosak. Tudomásul 
veszi a bejelentett panaszt és kijelenti, hogy vizs-
gálatot rendel el ebben az ügyben. 

ördögh Lajos ezután elmondotta, hogy két segéd-
tanfelügyelő, Gaitser Rezső és Nikolényi Zoltán, 
panaszt emelt dr. Gálfy Ferenc tanfelügyelő ellen 
a katolikus egyház mejisértéss ciméu. A miniszter 
elrendelte a 

fegyelmi! megelőző vizsgálatot. 
A panasz szerint Gálfy tanfelügyelő a tanfelügyelő-
ség hivatalos helyiségében kijelentette, hogy nagy-
pénteken a katolikusoknak nincs ünnepük, ha 
vari, az csak hókusz-pókusz. ördögh javaslatára 
a bizottság elrendelte a fegyelmit megelőzd vizs-
gálatot. A bizottság a javaslatot elfogadta. 

Dr. Tóth Béla főjegyző javaslatára megalakí-
totta a bizottság a fegyelmi albizottságot és tag-
jaivá dr. Kolb Árpádot, Gombkötő Antalt, dr. 
Kószó Istvánt és dr. Széli Gyulát rendes, Oravetz 
Győzőt ós dr. Pap Róbertet póttaggá választotta, 
a gyámügyi felebbviteli küldöttségbe dr. Köszó 
Istvánt, dr. Pap Róbertet rendes és dr. Szivessy 
Lehelt póttaggá választotta, a nazdasági albizott-
ságba Kiss Ferencet, Matusovits Pétert, Deák Já-
nost és Korom Mihályt a fogházfelügyelő bizott-
ságba dr. Dobay Gyulát és dr. Szivessy Lehelt, 
az adóügi/i albizottságba Back Bernátot, dr. Biedl 
Samut, dr. Száll Gyulát és dr. Dobay Gyulát 
rendes, dr. Pap Róbertet és dr. Szivessy Lehelt 
póttaggá választotta. 

A főorvosi jelentés szerint 

a kanyaró 
megbetegedések száma nagymértékben emel-
kedett, a tífusz viszont csökkent. Több iskolát 

bezártak. A roncsoló toroklob is tú l lépte a 

szokott átlagot. A többi ragályos betegség szór-
ványosan fordult elő. Született 129 fiu és 
166 lány. 

Dr. Kószó István megdöbbenve veszi tudo-
másul, hogy 

a tanyákon 2000 trahomás be» 
ieg 

van. Rendkívüli intézkedéseket kellene éleíbe-
léptelni. 

A tiszti főor\os örömmel veszi Kószó fel-
szólalását, mert bevallja, hogy ezen a téren 

botrányosak az állapotok. A háború előtt na-

gyobb apparátussal,35 trahomarendelővel vé-
dekezett ez ellen a betegség ellen. A háború 
azonban mindent felborított. Körülbelül 41.000 
pengő kellene a védekezés megszervezésére. 
•42.000 embert vizsgáltak meg és így állapí-
tották meg a trahomások számát. Mivel tra-
homakényszer nincsen, nehéz intézményesen 
védekezni. A népjóléti miniszterhez már több-
ször intézett fölterjesztést, mert a trahoma 
gyógykezelése állami kötelesség. Rendszeres 
kezelés csak az iskolákban van. 

— De hogy segítsünk rajta? — kérdezte a 

polgármester. 

— Azt kértem, hogy két trahomaarocst ren-

deljen ki az állam. 

Dr. Pap Róbert szerint a lanvai tiszti orvo-
sokra kell bízni a dolgot. 

— Kötelezővé kell tenni a trahoma yyógg» 

kezeltetését — mondja a polgármester. 

A bizottság felterjesztést intéz ebben az 
ügyben a népjóléti miniszterhez. 

Dr. Szivessy Lehel 

a difíeritisz járvány 

veszedelmeiről beszélt. Rudapesten az isko-
lákban oltásokkal védekeznek a járvány ellen. 
Kérdi, hogy Szegeden ilyen módon védékez-
nek-e. 

— A tárgyalások folynak — m o n d j a a fő-

orvos —, most kísérletek történnek. Ha ezek 
beválnak. Szegeden is alkalmazzuk őket. A ; 
egész világon emelkedik a diftériás megbete-

gedések száma. Azt mondja, hogy az oltások, 

a tapasztalatok szerint nem sokat jelentenek. 

A főispán szerint a védőoltásokat már most 
be kellene szerezni, mert ezeknek a hatása 

; csak két hónap múlva jelentkezik. A prevén-
' tiv védekezés lelkiismereti kérdés. 

í — Folyamatban van — mondja a foorvos, 
majd azt fejtegeti, hogy a védekezés csak ugy 
tökéletes, ha minden gyereket rövid időn belül 

beoltanak. 

Buócz Réla fökapitányhelyettes a rendőrség 
jelentését terjesztette elő, amelyről külön cikk-
ben közlünk tudósítást. 

Dr. Nagy Sándor tanfelügyelő jelentésének elő-
terjesztése után bejelenti, hogy a tanfelügyelő-
ség a bizottság felszólítására kidolgozta 

a német nyelv kSíelező tantárgy-
ként 

való bevezetésének tervezetét. A tanfelügyelőség 
a tervet helyesnek tartja. Kisérletképen heti két 
órában a belterületen nyolcvan osztályban kellene 
bevezetni a uémet tanítást. Az első két osztály-
ban csak beszélgetés lenne, a felsőbb osztály-
ban már irús, olvasás is, később nyelvtan is, 
de csak a gyakoriali szempontok érvényesítésével. 
Házi leckét nem kapnának a gyerekek. A német 
nyelviauitással olyan tanítókat kell megbizni, aki 
perfekt német és íanitani is tud. Alkalmazni kel-
lene a kísérlethez hat olyan tanítót, aki csak 
németet tanítana. Javasolja, hogy a közigazgatási 
bizottság a tanfel ügvelőség tervezete alapján in-
tézzen fölterjesztést a kultuszminiszterhez és kérje 
anéinel tanítás kfitaiezö elrendelését a szegedi bel-
területi elemi iskolákban, heti két órában. 

A polgármester elfogadja a tervezetet. A fontos 
az, hogy a gyerek egészen fiatal korában játszva 
tanuljon meg németül. A tervezet szerint, heti 
két órában nem tanul meg a gyerek. Itikábh 
minden nap egy félóráig foglalkozzanak németül 
a gyerekekkel. A lányok némeí tanítását felesle-
gesnek tartja, elég, ha a fiukat tanítsák. 

A tervezetet a polgármester javaslata szerint 
fogadták el. 

Az államépitészeti hivatal jelentését Oravetz 
Győző olvasta föl. A bizottság elhatározta, hogy 

a bajai ut építését 
ismét megsürgeti 

Az állategészségügyi helyzet Klekuer Géza fő-

Á 


