
Február 7-én választanak harmadszor az Iparosak 
kamarai tagokat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken délelőtt ülést tartott az iparkamarai 
választások központi bizottsága a városházán 
dr. Pdlfu József polgármesterhelyettes elnök-
letével, hofljr előkészítse áx ipari osztály ren-
des- és póttagjainak uj, harmadik választását 
Mint ismeretes, a legutóbbi választás ered-
ményét a kereskedelmi miniszter formahibák 
miatt ismét megsemmisítette és igy most már 
harmadszor kerül tor a választásra. 

A központi bizottság a miniszteri rendeletek 

éa a törvény rendelkezései alapján a választás 
időpontját február hetedikére tűzte ki. A szar 
vazás reggel nyolc órakor kezdődik az ipar-
testület épületében. A választást ugyanaz a 
központi bizottság irányítja, mint amely az 
eddigi választásoknál funkcionált Ennek a 
bizottságnak az elnöke dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester, elnökhelyettese dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettes, tagjai pedig Czigler Ar-
nold, dr. Bledl Samu és Ábrahám Ferenc. 
A szavazás záróráját az elnök fogja kitűzni 

Két emberi őrizetbe vetlek 
a dorozsmai kettős gyilkosság ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A do rozs-
mid kettős rablógyilkosság ügyében változatlan 
erővel folyik a csendőri nyomozás. A csendőrség 
munkáját rendkívül megnehezíti az a körülmény, 
hogy az enyhe időjárás következtében derékig érő 
sár borit mindent, ugy, bogy c»ak lóháton lehet 
közlekedni a tangóklcózótt. 

Pénteken reggel kiszállott a helyszínre lombory 
János vizsgálóbíró és dr. Acs Sándor törvény-
széki orvosszakérlG. A két holttestet az orvos-
szakértő felbonoolta és megállapította, hogy két-
ségtelenül gyilkosság áldozata lett a fíózó.házaa-
pár. Erre mutat az, hogy számot, hatalmas erő-
vel ejtett szúrást találtak rajtok, amelyeknek majd-
nem mindegyike halálos volt A nyomozás elején 
felmerült az a gyanú ls, hogy esetleg öngyilkossá-

got követtek el az öregek. Ezt a leltevést a boncolás 
eredménye teljesen megcáfolta. 

A nyomozás teljes erővel folyik és már eddig 
is sikerült némi eredményt elérni. A pénteki nap 
folyamán két gyanúsítottat nett őrizetbe m csend, 
őrség a terhelő adatok alapián. A csendőrség 
ugyani* a nyomozás kezdete óta arra az állás-
pontra helyezkedett, bogy bosszú végzett a há-
zaspárral. Elsősorban ilyen Irányban folytatták a 
nyomozást és ennek az alapján vették őrizetbe 
a két férfit Az őrizetbe vett emberek t agadn i 
és alibit igyekezne* bizonyítani. A csendőrség 
most amellett, hogy a többi irányban is folytatja 
a nyomozást az őrizetbe vettek által bemopdott 
adatok helyességét kutatja. 

y „Aki beáll a sorba az Inségabédért, 
annak szüksége Is van rá 

Dr. PAlfy József polgármesterbetyeties nyilatkozata as Inségebédek 
csökkentésérő l 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy vitéz Szabó 
kulturtanácsnok a népjóléti ügyosztály veze-
tője előterjesztést tett dr. Pálfy József polgár-
naesterbelyettesnek a népkonyhái lgyenebédek 
kosztosainak megdolgoztatására. A kultur-
tanácsnok szerint a városnak nincsen pénze 
a harmadik népkonyha felállítására, üzem-
bentartására és ezér valamilyen módon, sze-
rinte, csökkenteni kellene az inségebédesek 
számát Szabó tanácsnok megítélése szerint 
ennek a legbiztosabb módja az, ha a város 
munka formájában ellenszolgáltatást kiván az 
inségebédekért. Az inségebédben részesülő 
munkanélkülieket kisebb-nagyobb turnusok, 
ban behívnák és a kiszolgáltatott ebédadagok 
számának arányában munkába állitanák őket 
Attól viszont aki a behivóra nem Jelentkezik 
és nem hajlandó ledolgozni az ínségebédek 
értékét megvonják űz ebéd jegyeket. 

A kulturtanácsnok' tervezete általános fel-
tűnést keltett a városban. A Délmagyarország 
munkatársa kérdést intézett az ügyben 

dr. Pálfy József 
polgármesterhelvetteshez. aki a következőket 
mondotta: 

— Más városokban már régen bevezették 
azt a rendszert, hogy az Ínségesek munkával 
fizetik meg az inségebédek önköltségi árát 
A kulturtanácsnok egyelőre csak szóbeli elő-
terjesztést tett ennek a rendszernek a beve-
zetésére és előterjesztését azzal indokolta meg, 
hogy az utóbbi két nap alatt nem kevesebb, 
mint ötszázzal emelkedett az Inségebédesek 
száma. Kétségtelen tehát hogy szükség van 
valamilyen korlátozó intézkedésre, mert a 
isiros nem győzi ezt a nagj és folylon emel-
kedő ebédigénylést. 

— Én a magam részéről nem osztom azl a 
tóbbek által hangoztatott fölfo-íAst, hogy sokan 
követnének el visszaélést a városi ebúdekkel, 
mert ugy vélem, hogy aki már beáll a sorba 

ezekért oz ebédekért, annak szüksége ts van 
rá és ax nem üzérkedik vele. Nem mondom, 
lehetnek esetek, amikor történik visszaélés, 
de a visszaélések száma elenyészően kevés 
lehet A közel hatezer Inségebédes ellenőr-
zése viszont olyan nagy apparátust kívánna 
és olyan költséggel járna, hogy csak ráfizetne 
a város. _ _ ,, ' - • •?» r %» 

— A kulturtanácsnok előterjesztésének egy-
előre csak elvi jelentősége van. Döntés még 
nem tőrtént az üggyben. Én azzal bíztam meg 
Szabó Gézát hogy dolgozza ki a részletes 
tervezetet szerezze be a szükséges adatokat 
Ha minden együtt lesz, összeülünk majd és 
megvitatjuk a kérdést Természetesen csak 
arról lehet szó, hogy a város a munkakép ss és 
a munkabíró Inségebédcsektől kíván munkával 
fizetendő ellenértéket az ebédekért. Ezeknek" az 
ebédeknek az értéke tényleg nem sok. de nem 
is annyi, amennyibe köztudomást szerint egy-
egy ebédadag a városnak kerül. Az ebédadagok 
önköltségi árába ngyanis nem számítottuk bele 
a munkadijat és nem számítottuk bele az 
elhasznált tüzelőanyag értékét sem. Azonkívül 
nemcsak az ebédadagokról, hanem az Ingyen 
fasegélyről is szó van és így bizony egy öt-hat 
tagu család havonta már számottevő értéket 
kap a várostól, — fejezte be nyilatkozatát 
a polgármesterhelyettes. 

L é j e r D e z s Ö 
a szociáldemokrata párt titkára az üavben a 
kővetkező nyilatkozatot tette: 

— A karácsonyi ehetetlen ünnepi ebéd után 
újévre ujabb ajándékot ad a népjóléti üg\f-
osztály tanácsnoka a népkonyhai levesre és 
darabka kenyérre kárhoztatott munkanélkü-
lieknek. A tanácsnok ur kimutatta, hogy egy 
8 tagu család egyhavi ínségebéde 20 pen-
gőbe kerül. Ilyen áldozatot mégsem szabad 
hozni, csak akkor, ha ezért munkát is követel 
a város. 

— Tudtommal egy inségebédre fejenkint és 

naponkint 15 fillér van azámitva. Igy fehffl' 
egy háromtagú családnak egyhavi ebédje l t 
pengő 50 fillérbe számítódik. Azt üzenik a 
munkanélküliek a tanácsnok urnák, bogy elő-
ször mutassa meg, hogyan lehet egy 3 tagu 
családot egy hónapon dl 13 p'ngő 50 flilén-
bői, vagy napi egy-egy adag levessel Ss da-
rabka kenyérrel fentartani, — és ha megmu-
tatta ezt és azt is, hogy Byen élet, Ilyen M/H 
lálkozás mellett még dolgozni is lehet, — való-
sítsa meg tervét Én különben az egész tervet; 
az elkeseredés provokálásának I ártom. • 

A szegedi tanyák 
termelési kérdései 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Duna— 
Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara .Mezőgazdasági 
termelési program* dmen tanulmányt adott H, 
amelynek ügyében a Szegedi Alföldkutató Bizottság 
tegnap vitaülést tartott A» ülésen « mezőgazdasági 
kamara képviseletében Ssabó Laos főtitkár Je-
lent meg, aki rámutatott arra, hogy ma 600.000 
holddal tóbb a buzavetés, mint 15 évvel ezelőtt 
Ezt az óriási termőterületet kell újra elvenni 
a búzától, ezen kell termelni elsősorban azokat a1 

termékeket amelyek nálunk is termelhetők. 
A kérdéshez elsőnek dr. Pálfy József helyettes 

polgármester szólt hozzá, ald a mezőgazdasági 
kamara képviselőjéhez a városnak azt a klvánság ít 
Intézte, hogy támogassák a városnak a papriki-
termetők és kereskedők érdekében Indttott moz. 
galmát a kormányhatóságnál, foglalkozzanak a 
spanyol paprikaexport várható visszaéléséből szár-
mazó konjunktúrának a kihasználásával és karolják 
fel a csemegeszőlő fokozott termelését, 

Kiss Ferenc miniszteri tanácsos a homoki gaz. 
dáknak ajánlható egyes terményekkel foglalko-
zott Rámutatott as egykor virágzó szegedi bur. 
gonyatermő vidéknek mai nehézségeire. A bur-
gonya degenerálódása megnehezíti a szegedi ho-
moknak legjobban megfelelő burgonyafajta kivá-
lasztását. Ajánlotta a ssöszösbOkkóny, nyulszapuka 
éa a fehér virágú kétéves somkóró termelését 
Ezek a pillangós növények kitűnő nitrogénfejlesztő, 
talajjavító és zöldtrágyát szolgáltató takármány-
növények. 

Dr. Lőw Lipót az előadó egyik kijelentése nyo-
mán a kereskedőtársadalom sérelmét tette szóvá. 
Vitéz Törők Imre a minőségi búzatermelés Jelen, 
tőségéről beszélt. A gazdák szíváson dolgoznak; 
együtt a hivatásuk magaslatán álló becsületes ma.] 
gyar kereskedőkkel — mondotta —, ezt igazolja; 
például a szegedi termény kereslted 3k, vagy a ba. 
rom öex portőr ők példája. 

Csonka Miklós tanácsnok kifejtette, hogy a vá-
rosi földbérlők és a gazdák eredményes termelése 
a városnak ls elsőrendű érdeke. 

Vámossy. Mihály gazdasági felfigyelő azokra a 
vlsszáságokra mutatott rá, amelyek a többterme, 
lésnek a minőségi termelés débeneyezéséből szár-
maztak. 

Az ülésen elnöklő Kogutowicz Károly egyetemi 
tanár rámutatott arra, hogy az Alfödkutató Bizott-
ság tevékenysége teljes mértékben megfelel a fel-
szólalók kívánságainak. A bizottság tanyameoti 
mozgalma kizárólag a Doránszky Károly tanácsos 
által javasolt módon a gazdák munkájának foko-
zott értékével, a földforditás általános alkalma-
zásával, a burgonyatermelés fokozásával, a meg-
lévő gyümölcsfák helyes ápolásával, a gyümölcs, 
termelés biztosításával és értékesítésiek előkészíté-
sével, valamint a parlagi baromfitenyésztés fel-
karolásával, a vásárhelyi bevált öntözőrendszer 
(zuhatag kutak) bevezetésével óhsjt segíteni a 
homoki gazdák helyzetén. 

Az értekezlet ugy határozott hogy a kamara 
programjának a gyümölcstermelésre, az állatte-
nyésztésre és baromfitenyésztésre vonatkozó részét 
más alkalommal veszi tárgyalás alá. 

Z á l o 0 ) e 0 y é í 
mielőtt eladná, 

győződjön meg, hogy legtöbbet fizet érte 

Mikszáth Kálmán-
u a s p a r , ucca 12. szám. 
Keresek megvételre hamis esoufeifakat, brillláns 
ékszert, régi arany és ezüst pénzehet 212 


