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a földmunkák a fizikai munkanélkülieknek, 
azonképpen a városrendezési terv műszaki elő-
készítése a szellemi munkanélkülieknek, a mü-
egyelemet végzett állásnélküli fiatal mérnö-
köknek adhatna inségmunkáL Hiszen a város 
e részének uja')b felvétele nélkül szabályozási 
:ervek kidolgozásához hozzá sem lehet látni. 
Az egyébként szükséges légi fotografikus fel-
viteleknek a földön történő mirnőki felméré-
sek nélkülözhetetlen kiegészítői. 

E városié idézési terveknek természetesen 
kl kell terjediiiök a váró* kőmgékirt is halá-
rára is, mert — mint éppen mai Pesti Napló-
hall cikkemben kifejtettem — a modern úr-

ban izmus a várost környékivel együtt összetar-
tozó, szerves egésznek fogfa 'fet s a belterület-
nek különösen közlekedési alap-rendszer ét, fő-
útvonalait kivetíti a környékre (a banlieu-re) 
is. Szóval a városrendezési tervet nemcsak 
Szeged, hanem Nagy-Szeged számára Is csi-
náljuk s a nagyobb közmunkáknak mostani 
kényszerű szünetelését használjuk fel a fövő 
rendszeres etőkétzitésére, hogy a XIX. szá-
zad 80-as és a XX. Század 20-as évelnek építési 
periódusát kővető és annyira várt nj, harma-
dik fejlődisi ciklus majd méltó legyen az 
első kettőhöz. 
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Kötéllel összekötözte lábalt és a Tiszába 
vetette magát egy ismeretlen ember 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
baton délelőtt megdöbbenlö öngyilkosság tőr-, 
tént az Alsótiszaparton. A Back-malom gft-
bonaőmlesztő csúszdájának a tetején, a 11-
sza vize felett egy idősebb férfi tünt (el dél-
előtt 10 és 11 ó m között Az 50-60 év körüli, 
férfi a csúszda tetején szokatlan műveletbe 
fogott Kötelet vett elő zsebéből és a kötéllel 
összekötötte két lábát a bokánál. Amig es a 
művelet tartott, többen Összegyűltek az épít-
mény alatt és (esték, hogy mit szándékozik 
tenni az ismeretlen ember. Az idős férfi ekkor 
hirtelen levélette kabátját és gyors elhatáro-
zással leugrott a magasból a vtzbe. Az alant 

azonnal a parthoz siettek és minden 
erejükkel azon Igyekeztek, hogy kimentsék 
az ismeretlen összekötözött lábu embert.- Jíun-
kájnk azonban nem Járt eredménnyel. Az Is-
meretlen eme er pillanatok alatt eltűnt á mily 
vízben. A'' töyamőrség motorosa többször vé-
gigkutatta'' a vizet, de eredmény nflkfll, még 
a holttestet sem sikerült megtalálni. A viz a 
holttestet valószínűleg átvitte * szerbek ál-
tal megszállott területre. 

A rendörségnek nem sikerűit megállapítani 
a z öngyilkos személyazonosságát Kopott, ron-
gyot kabátjában semmiféle iratot nem találtak. 
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Megakadt a tanyai útépítés, 
mert elfogyott a 

(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 ) 
A vános útügyi hatósága tavaly elhatározta, hogy 
a korábban életbeléptetett tőrvény álapján 34 kilo-
méter hosszú uj úthálózatot épít a tanyákon és a 
telepeken 050.100 pengő költséggel. Ez a tőrvény 
ugyanis ugy rendelkezik, hogy a közhaszna utak 
építési költségeinek -gy harmad részét magára vál-
lalja az állam, ha a másik harmadot az érdekelt 
törvényhatóság, a harmadik harmadét pedig az 
érdekelt lakosság, vagy érdekeltség viseU. Hírei a 
szegedi tanyák lakossága a mai gazdsági viszo-
nyok között nem vállalhat magára utépitési ter-
heket, a város útügyi hatósága vgy határozott, 
hogy az uteptr*» fcfthArmadréftséf as ufalap ttrbére 
váHal)a, a harmadik harmadot viszont az államtői 
kéri hozzájárulás dmén. 

A kereskedelmi miniszter hozzájárult az utépitési 
ervekhez és az útügyi hatóság megoldási Javas-
latához is, azonban nem utalt* ki egy ftsucgbtn 
az utépi éd kft tsegek egytunnadréaaét, hanem fel-

hatalmazta az útügyi hatóságot árra, hogy vegyen 
fel ennek az állami hozzájárulásnak megfelelő ősz-
szegü kölcsönt, annak esedékes kamatalt majd 
esetről «setre kiutalja. Ar útalap fel la vett 300«» 
penkö lcsön t és taegkezdte belőlő az ntéptlésekel. 
Eddig 11 kltanftar hossza „t épült kőztök elké-
szült a aaiymast * a balástyai bekapcsoló ut-
szak*«z, a Somogyi- és a Klebelsberg.telepekrc 
vezető ut, a királyhalmi útszakasz, amely öaz-
szeköttetést teremt a tanyavilág és a bajai ut kö-
zött, végűi a kjrályhalral ut. 

A végzett munkáról a polgármester jelentést kül-
dött a kereskedelmi miniszternek, akt most felül-
vizsgáltatja. a munkálatokat Ebből a célból csü-
törtökön Szegedre érkezik Sáwy Sándor m'niszteri 
tanácsos, A további útépítés egyelőre szüoeftl, mert 
as utépi'éar* azánt péos elfogy«« és egyelőre tel-
jesen bizonytalan, hogy mikor folytathatja az út-
ügyi hatóság a megkezdett munkát. 

S 
„n tehetősebb rétegek áldozatkészsége 

sak a legminimálisabb mértékben nyilvánult meg 
A népjóléti ügyosztály Jelentése as évi mtlkOdésérdl 
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(A üét;ncgyarorszdg munkatársától.) A Déltna-
cvarors.rág eüyik mult heti számában megírta, 
hogy dr. vilé*. Szabó Géza kulturUnácsnok rész-
letes jelentésben számolt be a polgármesternek a 
népjóléti ügyosztály egyé« működéséről és hogy 
ezt a jelentést a polgármester dr. ^ípner Károly 
főispánnak továbbította. 

A Délmaqt/aiors^n munkatársa most megsze-
rezte a jelentés adatait. 

A népjóléti ügyosztály, mint ism-xetes a- ínség, 
enyhítő akciót részben pénzbeli támogatással, rész. 
ben népkonyhai élelmezéssel, vagy élelmiszer cso-
magok kiosztásával, továbbá inségbiua kiosztásá-
val bonyolította la. 

Segélyért összesen 32.301 személy jelentkezeti 
Munka ellenében segélyben részesült 12049 személy, 
cllenszofgáltaiás nélkül részesült segélyben 14207 
személy. 

\ mozgalomnak a következő bevételek álltak 
rendelkezésre: 

k tradvány a mult évről 88,109.79 P 
inségjárulék hozadéka 52,602 82 P 
pénzbeli adományok 21,875.76 P 
természetbeni adományok értéke 750.— P 
állami támogatás 100,000— P 
a varos hozzájárulása 310,980.48 P 
folyószámla kamatok / 665 72 P 

, összesen 514,48157 P 

A kiadások ijy alakultak. * 
pénzbeli timogatáa 
élelmiszer 
tüzelőanyag 
étkeztetési akció 
ruházatra 
napközi otthonok fenntartása 
az inségmunkák költségd 

156,644.34 P 
41,849.59 P 
37,094.38 P 

150,593.25 P 
17,366.63 P 
13,693 26 P 
87,128.70 P 

összesen 501,370.15 P 
a rendelkezésre álló maradvány tehát még 10,114.42 
pengő. Kiosztott a város 4600 métermázsa ínség-

buxát is 3bból a mennyiségből a népjóléti tnW 
nisztérium 1680 métermázsa búzát, a toldmiveléa. 
flgyl minisztérium 2920 métermázas búzát bocaáj. 
tott * város rendelkezésére. 

Az tnsé^bnzából 10823 szegény részesült tfmo. 
gatásban és kapott 2920 mázsa búzát; a « ina l 
szegényház 300 mázsa buzaaegélybea részeaftft; 
a szeretetcsomagokban 1380 máza« búzát osafc*-
taJc ki 

Az tnségenyhitő mozgalom céljaira a ke retke, 
delemügyi miniszter is küldött a városnak IS es» 
pengőt, amely összegből 188 inségmunkást fog-
lalkoztattak és nipszáqbér símén 1&275 pengőt 
fizettek kL 

Ezekhez a számszerű adatokhoz a kulturtanáca. 
nok rövid Írásbeli jelentést csatolt, amelyben közt 
azt a tapasztalatát, amely szerint az tnségaketó 
révén befolyt pénzösszegek nagyobb ré**ét « 
zé posztóig adta össze, a tehetősebb társadalmi ré-
tegek áldozatkészsége esak a legminimálisabb 
tékbea nyilvánult meg. «.•-'• 

Kiemeli a Jelentés azt is. hogy miután a leg-
több panasz a hatósági élelmezés á l l a merült 
fel, bevezették a természetbeni éfclmiclkkek Kosz. 
«sát, aminek az eredménye as volt, hogy a napi 
9000 étkezési adagot napi 350-re csökkentették 

'' A népjóléti ügyosztálynak az a véleménye, hogy 
a jövőben természetbeni élelmezést és étefanicik. 
keket csak munki eHenébm szabad adni Ennek 
as élelmezésnek azonban olyannak keli lenié, hogy 
a munkás abból erőt nyerjen. A szükségmunkáso-
kat atonban ilyen módon havonta legfeljebb két 
hétig acábad foglalkoztatni, miután a családfőnek 
módot ke* nyújtani arra, hogy esetleges más 
munkaalkalmakat is kihasználjon. 

A népjóléti ügyosztály Jelentése szerint az ed-
digi taségakrfők eredménye azért nem kielégítő, 
mert az akciók egy-egy részeinek lebonyolítása 
sokszor nem találkozott a közönség tetszésével 
A* ügyosztály éppen azért azt javasolja, hogy 
as aj inségszezon problémáinak megoldása céljá-
ból nagyobb szabású és egységesebb akciót szer-
vezzen a hatóság és annak keretében a pénzbeli 
adományokon kívül közszükségleti cikkeket, élei. 
miszereket és ruhaneműt is gyűjtsön. 

Kommunista íünfefés 
a rendőrség ellen 

(Budapesti tudósítónk teUfonjetenléfé.) 
A Sallai-féle kommunista üggyel kapcsolatban 
szombaton délután mintegy 50 főnyi tömeg az 
állami gépgyár Golgota-uti telepe előtt tünte-
tést rendezett. A tüntetők röpcédulákat szór-
tak. Ezek a rópcédulák a nyomozásben riszt-
vett rendőrtisztviselők elten izgattak. A rend-
őrség a tüntetők közül mjotcat előállított a 
főkapitányságra. 

A le'artőztatott kommunista vezérek egyéb-
ként fekete indexet állítottak őssza a poli-
tikai osztály tagjairól s a listán első helyen 
szerepel Hetényi Imre politikai rendőrfőnök. 
Szerepelnek még a listán Schweiralzer József 
rendőr tanácsos, Hain Péter, Szinssy Jenő Má-
tyás és Rubos János detcktivfí felügyelök. 

Sallait, Karikást Kilián Györgyöt és Fürst 
Sándort a moszkvai Komintern küldte Budar 
pestre. Sallai és Karikás nem akart Magyar-
országra Jönni, de a Komin!ern parancsát 
végre kellett hajtani, csak azt az enyhítést 
érhették el, hogy a vezérek felváltva csak 
három hónapig maradtak volna Magyaror-
szágon. Először Sallai jött autón hamis út-
levéllel; éppen most teli le a három hónap, 
amikor letartóztatták. Egy nappal később 
akart visszatérni Bécsbe, hogy jelentést te-
gyen a kommunisták külügyi bizottságának. 
Karikás Frigyes csak néhány nappal ezelőtt 
érkezett Budapestre, hogy felváltsa Sallait 
Megállapította a rendőrség, hogy Sallaiék kom-
munista társaiktól vették el az érvényes, ren-
des útleveleket és azokat a laboratóriumban 
más névre állították ki és más fényképet ra-
gasztottak az eredeti fénykép helyére. Meg-
állapították, hogy a valutákat Bécsen keresz-
tül könyvjedélbe kölve csempészték Buda-
pestre. 

Sallait társaival együtt az ügyészségre kisé-
rik, hogy rögtőnilélő birósáy elé állítsak őket 


