
M pusztaszeri nemzeti park, 
a nyomor; 

Szeged és úebrecen kOzgyitése 
(A Délmagyarország munkatársától.') Szeged köz-

gyűlése néhány hónappal ezelőtt cJhatáfBO^a, hogy 
országos mozgalmat indít a pussPszerf nemzeti 
park eszméjének megvalósításáért A swndolat az, 
hogy a vérszerződés szinterén, a sz«fi pasztán az 
Árpád-emlék körfii hatalmas nemzeti parkot kel-
lene létesíteni. A közgyűlés elfogadta az erre vo-
natkozó javaslatot és kimondotta, hogy felir az 
ügyben a kormányhoz, felkéri a gondolat propa-
gálására a város országgyűlési képviselőit és hatá-
rozatáról köriratban értesiti a társtörvénybatóságo-
kat hasonló állásfoglalás céljából. 

A feliratok és köriratok elmentek és az első 
válasz csütörtökön megérkezett A vátasrt Deb-
recen törvényhatósági bizottsága küldötte. A cívis-
város atyafisága jóindulattal felvilágosítja Szeged 
közgyűlését, hogy na mai idók nem alkalmasak 
ilyesféle gondolatok megvalósítására, sót felveté-
sére sem, mert ha akad gazdátlan pengó, vagy 
fillér ebben az országban, az mind a mérhetetlen 
inség enyhítésére kell*, sőt ba sokszor arnyi 
akadna, mint amennyi egyáltalában akadhat, az 
is kevés lenne, olyan nagy a seükség minden vona-
lon. Éppen ezért Debrecen nagyon sajnálja, de 
nem teheti magáévá a szegedi gondolatot, akármi-
lyen szép is az, defakt a mai idők nem alkalmasak 
arra sem, hogy ilyen szép és költséges aoodoia-
' tokkal komolyan lehessen foglalkozni. 

— Igaza van Debrecennek — állapította meg a 
polgármester a válaszirat elolvasása után —, akkor 
még, amikor ezt a határozatot hoztuk, nem TOK 
ilyen súlyos a helyzet, de ma már a gondolatot 
talán Szeged közgyűlése se tenné macáévá. 
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Elfogták 
a fosztogató cigányokat 
CA Délmagyarország munkatársától.) Hos». 

sz« nyomozás, után tegnap lelepleztek egy 
régóta keresett, cigányokból álló rablóbandát. 

környéken hónapokon keresztül garázdál-
kodtak a cigányok, rengeteg helyen betörtek' 
Ife Igen sok holmit raboltak össze. A mind-
szenti csendőrség izgalmas üldözés után Vá-
sárhely határában most elfogta a cigányokat, 
névszerint Rostás Józsefet, Csurár Kálmánt, 
iBánfi Istvánt és fíánfi Lidit Az ötödik ci-
ligénynak, aki a banda vezére volt, sikerült 
'kereket oldania, de később öt is elfogták. 

A cigányok lakásán a házkutatás során ren-
; geteg ruhaneműt, ékszert és más értéktár-
gyakat találtak. Beismerték, hogy Vásárhelyen, 
'"Mindszenten, Szegváron, Szentesen betörés©, 
'ket követtek el és hogy már esztendők óta 
[folytatják a betöréseket A cigányokat vasra-
I verve, erős fedezet mellett csütörtökön szál-
lították be a szegedi ügyészség fogházába. 
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Vételkényszer nélkül győződjön 
meg leszállított áraimról. 
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CIPŐÁRUHÁZ 

Rendkívüli árajánlata 
Gyermekhócipők — — — — P-től 
Nöl hócsizmák 1 1 * 5 0 „ 
Legdivatosabb boka hócipők 1 1 " 5 0 „ 
Férfi Cipők párok) 1 0 * 5 0 „ 
Férfi divatcipök színes és feketében 1 4 * 5 0 * 

Kérjük áras kirakatainkat megtekinteni! 

II statisztikai hivatal ujabb 1345 
népszámlálási lapot küldött vissza Szegedre 

Két bét alatt M ken larHani a M á k a t 

(A Délmagyarország munkatársától.) A központi 
statisztikai hivatal, mint emlékezetes, nemrégen 
visszaküldött Szegedre 4600 népszámláíó lapot az-
zal, hogy hibás adatok kerültek rájuk. A polgár-
mester kiadta a számlálólapokat azoknak, akik 
résztvettek az adatgyűjtési munkában és a meg-
szabott időre kijavíttatta a hibákat A kijavított 
számlálólapokat azóta már felküWtték a statisz-
tikai hivatalnak. 

A statisztikai hivataltól most ujabb sztfílttminy 
érkezett A statisztikusok 73*5 olyan összeiróiapot 
küldöttek vissza adathelyesbítés végett, amelyet 
a népszámlálás alkalmával a szegedi kereskedők-
ről és iparosokról állítottak ki. összesen 7100 

ilyen ősszeirőlap taSsrfitt Seegeden, a NWtenak 
talált 1345 ISD tehát kórfitbelűl f2 százaléknak 
felel meg 

A statisztikusok a vtoccaHMOtt lapokon MMo> 
bőző hibákat találtak. Megállapitották, hogy M 
összeírt iparosok és kereskedők közül többen ir-
reálisan kisértéka üzlet!, illetve fizetni forgalmat 
irtak be. A visszaküldött össaeirólapok kísérő-
levele szerint az 1345 ivet kijavítva 14 nap alatt 
vissza feefl küldeni A polgármester most ismét 
munkába állítja az össseirókat, akik sorra láto-
gatják az éredekelt kereskedőket és iparosokat 
és igyekeznek helyesbittatm * Mbáruiak gondolt 
adatokat 

A tanyai nyomor kiáltása 
(.A Délmagyarország munkatársától.) Különböző 

célú akciók indulnak, a társadalom fegyverkezik a 
téli nyomor ellen, mert érti, hogy a nyomor a 
legerősebben veszélyeztetheti biztonságát. A mód-
szerek azonban közös hibában szenvednek. Nincs 
biztos anyagi alapjuk, mert hiszen alig van már 
társadalmi réteg, amely ne sínylődne az általá-
nos válság súlya alatt, amely maga is ne szo-
rulna rá valamilyen formában a segítségre. Hibá-
juk az akcióknak az is, hogy működési területük 
szűkre határolt A város belterületén dolgozó jó-
tékonyság a legjobb akarata mellett és a legjobb 
meggyőződése ellenére sem enyhítheti lényegesen 
azt a nyomort, ami a körtöltésen kivül uralkodik, 
a nemrégen még antjyira irigyeit szegedi tanyák 
kőzött. A városi akciók célja elsősorban és ter-
mészetesen az, hogy az ínséges városi lakosság 
helyzetén enyhítsen valamennyit, mivel pedig a 
város belterületén is szinte enyhithetetlenül nagy 
az inség, a rendelkezésre álló erőforrásokból nem 
igen jut a tanyákra. 

Pedig a tanyaiak ínsége is meghalad minden kép-
zetetet. Ez az inség már a mult évben megkezdő-
dött és azóta a rossz termés, a jégverés, a szá-
razság, a termés értékesítésének tehetetlensége kö-
vetkeztében még inkább fokozódott A nagyobb 
gazdák — Szegeden száz hold homokföld birto-
kosa már nagyobb gazdának számit — még meg 
vannak valahogy. Ha pénzük nincs is, de téli 
élelmiszerszükségletülset biztosítja az agy-ahogy 
megtöltött kamra, de annál sivárabfc helyzetben 
vergődnek a kicsik, az egy-két holdas aazdák 
és a bérlők. 

A szegedi közgyűlés egyik gazdaképviseWje, Masa 
Miklós, akinek néhány felszólalása már többszőr 
figyelmet beltett Tőle érdeklődtünk a tanarai hely-

— Nagyon vemt világ ftg a tanyás — 

—, rossz világ jár a gazdákra is, de a mi helyze-
tünk még rózsás a többiekéhez, a nincsteleneké-
hez képest Nem oolt munka a nyáron, learatott 
mindent a jégverés, a kisbérlők, meg a törpebir-
tokosok nem kereshettek semmit. Az éléskamrák 
üresek, nemcsak a vetőmagnak való fogyott el, 
hanem elfogyott már a kenyérre vató ts. A sok' 
gyerek rongyos, ruhája, cipője nincs, de nincsen 
reménysége sem, hogy lehesse® egyhamar. Be-, 
álltak a fagyok, iskolába nem mehetnek cipő' 
nélkül, ruha nélkül, otthon kuporognak a hideg,! 
fűtetlen szobában, büdös rongyok között Elvesz-
nek, elpusztulnak a nagy n^-omornságban. fis a 
legnagyobb baj, hogy a tanyáim nem igen ér ki 
városi segítség. Valamit pedig kellene csinálni, 
mert könnyen elveheti az emberek jóran eszét a 
nyomor. 

Ezeket a novemberi kOigjflMi utolsó napján 
mondotta a Délmagyarország munkatársának Masa 
Miklós. Most azután 50 tagu tanyai küldöttséget 
vezetett dr. Pálfy József polgármesterbelvetteshez, 
aki előtt feltárta a tanyai helyzetet Aztán előter-
jesztette az ínségesek kívánságát. Elsősorban azok 
számára kért segítséget, akik a jégkár miatt nem, 
kaphattak a nyáron munkát a jégteárosntt gaz-
dáknál és most a legeMselheteflenebb nyomorúság 
szakadt rájuk. Ha a város megindítja az inség-
munkákat, juttasson belőlük Alsótanyára is és fog-
lalkoztassa ezeket a tanyai Ínségeseket Elpana-
szolta, hogy a jégkárosott gazdák kaptak agyán 
valami adókedvezményt de eíenyflsaőeo keveset, 
pedig sincs miből adót fizetniók. Végfil megkérte 
a polgármesterhelyettest, hogy emeljen szót dr. i 
Aigner Károly főispánnál a tanyai kisrongyosok ér-1 
de kében. 

A polgármesterhelyettes snűrocA totfirkaAelt, hogy 
az adóhivatalban a jégfcárosntt gasdák panaszát 
egyénenként Tiwgátjáfc felül, utasította Breinovits j 


