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Illetékes helyen cáfollák e szegedi 
vegyesdandárnarancsnokság 
elhelyezésének tervét 

»Nemrégiben felmerüli agyán a terv, de a honvédelmi minisztérium eleffelle« 

(A Dél magyar ország munkaiársálSl.) Gróf 
Klebelsberg Kunó hétfőn délelőlt telefonon fel-
hívta dr. Pálfg József polgánres'erhelyettest 
és közölte vele, hogy érdeklődött illetékes he-
lyeken azok iránt a híresztelések Iránt, ame-
lyek szerint a kormány át akarja helyezni 
Szolnokra a szegedi vegyesdandárparancsnok-
ságot A volt kultuszminiszter a legilletéke-
sebb helyen azt a felvilágosítást kapta, hogy 
a hlr nem felel meg a valóságnak. A szegedi 
vegyesdandárparancsnokság áthelyezésének a 
terve ugyan felmerült nemrégen, de ezt a ter-
vet a honvédelmi minisztérium elejtette és 
így a kérdés ma már szóba sem jöhet. 

A polgármesterhelyettes közölte Klebelsberg-
8*1, hogy az ügyben interpellációt és Indít-
ványt nyújtottak be a szeptember 12-re össze-
hívott rendkívüli közgyűlés napirendjére. Az 
Interpellációt Pásztor József, az indítványt pe-
dig Wimmer Fülöp és társai írták alá. A pol-
gármesterhelyettes aziránt érdeklődött, hogy 
a legilletékesebb hely kijelentése után ajánla-

tos-e, vagy szükségese még ennek a kérdésnek 
a közgyűlési tárgyalása. Klebelsberg a pol-
gármester helyet tes kérdésére azt válaszolta, 
hogy bár a legilletékesebb hely nyilatkozatát 
a leghatározottabb formában tette meg ugyan, 
de azért megítélése szerint semmi esetre sem 
árt az ügynek, ha azzal a város törvényható-
sági bizottsága foglalkozik. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes ez-
zel kapcsolatban kijelentette a Délntagyaror-
szág munkatársa előtt, hogy az ügyrendi sza-
bályzat értelmében a rendkívüli közgyűlés na-
pirendjén az összehívás okául szolgáló kérdé-
sen kívül semmi más Indítvány nem szere-
pelhet, annak azonban nincs akadálya, hogy 
interpellációt felvegyenek a rendkívüli köz-
gyűlés napirendjére. A polgármesterhelyettes 
ezért elhatározta, hogy Pásztor József inter-
pellációját kitűzi a 12-én tartandó rendkívüli 
közgyűlés napirendjére és a válasz keretében 
a közgyűlés elé terjeszti azt a felvilágosítást 
is, amit Klebelsberg Kunó utján kapott 

Tovább terled 
a gyermekparalizls Járvány 

HélIGn két ujabb megbetegedést Jelenteitek be — El kell halasztani az Iskolák 
megnyitását 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi gyermekparalizisjárvány frontján nem 
mutat enyhülést a helyzet. Vasárnap és hétfőn 
két ujabb megbetegedést jelentettek be a fő-
orvosi hivatalnak és ezzel a bejelentett meg. 
megbetegedések száma 33-ra emelkede't. Négy 
esetben kiderült, hogy a megbetegedett gyer-
mekek nem a Heine medint Hapták meg, ha-
nem valami hasonló tünetekkel járó bajban 
betegedlek meg, Így tulajdonképen huszon-
kilenc bejelentett megbelegedést tart nyilván 
a főorvosi hivatal, amely most elkészítette 

a Járvány térképét 

A térkép tanúsága szerint a megbetegedések 
legnagyobb része Rókuson történt, ahol tizen-

hét megbetegedés fordult elós tehát az ösz-
szes megbetegedések számának kőzet kéthar-
mad része esik erre a városrészre. Ezzel szem-
ben a Móravárosban; amelynek közegészség-
ügyi viszonyai kedvezőtlenebbek, mint Ró. 
kusé, mindössze egy megbetegedés 'örtént, 
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5 eset fordult elő. 

Érdeklődtünk a főorvosi hivatalban aziránt, 
hogy mi az egészségügyi hatóságok álláspontja 

az Iskolák megnyitásának elha-
lasztása <•- • 

ügyében. A főorvosi hivatal még nem határo-
zott a kérdésben, de nem tartja lehetetlennek, 
hogy a szükség -kényszeríteni fojfa a hatósá-

gokat az Iskolák zárvatartás'ára. 

— A döntés — mondották a főorvosi híva. 
ta lban — szeptember elsB három napiának 

valamelyikén történik meg, mert valószínűnek 
látszik, hogy a járvány ebben az időben kul-
minál. Legutóbb, amikor "hasonló méretekben 
fejlődött ki Szegeden a gyermekparalizis, szin-
tén szeptember elején érte el a járvány a tető-
pontját, az iskolák bezárására azonban akkor 
nem volt szükség, mivel a megbetegedések 
kizárólag a három éven aluli gyermekek kő-
zött történtek. 

Ha szeptember elején a járvány ten-

denciája csökksnB lesz, az iskolák 

megnyitását •szeptember ttzrnötodikéíy 

halasztják el, ha ellenben nevekedő 

tendenciát mutat, akkor sor kerül az 

Iskolák hosszabb idóre való bezárá-

sára is. 

A főorvosi hivatal szerint egyelőre csak 
az elemi iskolákról lenne szó. 

A főorvosi hivatal újból hangsúlyozottan 
figyelmezteti a szülőket, hogy abban az eset-
ben, ha idejekorán, a betegség kezde'i stá-
diumában jelenlik be, az orvostudomány a 
teljes gyógyulást biztosi;hatja. 

A szülők egyébként változatlanul folytatják 
azt a mozgalmat, ami az iskolák megnyitá-
sának elhalasztására irányul. A. memorandu-
mot a Délmagyarország Aradl-uccai kiadó, 

hivatalában lehet aláírni. 

M «asze, hogy előkészítse a színházi Ja 
lato» 

Dr- Pálfy József polgármesterhelyettes er-
ről a következőket mondotta • Délmngynr-
orsztly munkatársának. 

— A színházi közgyűlésnek egyetlen tárgya 
lesz, a szinlgazgatöválasz'ás. A szubvenció kér-
dését nem is engedem tárgyalni, mert hiszen 
ebben az ügyben már van jogerős határoza-
tunk. Mivel a belügyminiszter nem ragaszko-
dott a pályázat kiírásához, a már bennlévá 
ajánlatokat tekintjük pályázatoknak és azokat 
bírálhatta el a közgyűlés. Javasolni fogjuk a 
hozandó határozat azonnali végrshaj'ásónak 
elrendelését is, mert a sürgősség ezt paran-
csolói ag követeli meg Az uj igazgató azon-
nal megkezdheti, de amint az ilyen esetekben 
szokás, csak saját felelősségére, a szerve»-
kedést. A határozatot a fellebbezési haláridS 
bevárása nélkül azonnal felterjesztjük jóvá. 
hagyás végett a belügymlnhrterlez. Ha eset-
leg érkezne be ellene fellebbezés, azt pótlólag 
szintén fetküldjük. 

Itt említjük meg, hogy a hétfői re'erálő 
ülésen szintén szerepelt á szinházűgy egyik 
részlete. A kulturügyosztály jelentette be a 
polgármesterhelyettesnek, hogy augusztus ti-
zenötödikén vált volna esedékessé a Görög-
féle színházi szubvenció utolsó tízezer pengős 
részletének folyósítása. Mivel azonban a pol-
gármester Görög Sándor igazgatói szerződé-
sét már korábban felbontotta, még pedig azon-
nali hatállyal, a közművelődési ügyosztály vé-
leményt kért a tiszti ügyészségtől ebben a kér-
désben. Az ügyészség azt jelentette, hogy rz 
utolsó szubvenciórészlet semmiesetre sem fi-
zethető ki Görög Sándornak, miután Görúg 
szerződése megszűnt Mivel azonban ezt a 
szubvenciórészietet olyan köztartozások is ter-
helik, amelyeknek fedezetéül a város már k o 
rábban felajánlotta a színházi szubvenciót, eze-
ket a köztartozásokat a szubvencióhói feltette-

. nül ki kell fizetni-

{ A polgármesterhelyettes az ügyosztály javas-' 
, latára a tízezer pengőt kiutalta az ügyészség.1 

| nek azzal, hogy fizesse ki belőle a rája be-
; táblázott köztartozásokat a megmaradó ősz-

szeget pedig fizesse vissza a város pénz'árába, 

A szafymazi orvoslak 
(A Djlmagyarország munkatársától.) Megírta Z 

Délmagyarország, hogy • belügyminiszter a köz-
egészségügyi szakfelügyelő jelentése alapján eré-
lyes hangú leiratot intézett a városhoz, amelyben 
a szakfelügyelő által észlelt hibák sürgős orvos-
lására hívta fel a várost. A különböző kifogások 
kőzött a belügyminiszteri leirat rámutatott * szaty-
mazi orvoslakkal kapcsolatos tarthátatlan helyzet-
re is. A leirat szerint az orvoslak kútja meg 
van fertőzve, az épülethez vehető ut járhatatlan. 

A miniszteri leirat után a polgármesterhelyet, 
tes utasította « mérnökséget, készitse ef a leut és 
pz orvosiakhoz vezető ut költségvetését Kiderült 
hogy a két munka 6000 pengőbe kerülne. Ehelyett 
az a terv merült fel, hogy a szatymazi szeszgyárat 
lebontanák és annak helyén az épületből kike-
rülő anyagból uj orvoslakot épitenek. ami kevesebbe 
kerülne. A tanács hétfői ülésén elhatározta, hogy 
a szerdal kisgyü'ésen az orvoslaknak a szeszgyár 
helyén való felépitését javasolja. 

Szeptember 5-én rendkívüli közgyűlés dont 
a szinház sorsáról 

(A Délmagyarárszág munkatársától.) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy a szinügyi bi-
zottság tagjai közös beadványt intéztek dr. 
Algner Károly főispánhoz és a belügyminisz-
ter ismeretes döntése alapján a törvényható-
sági bizottság rendkívüli közgyűlésének hala-
déktalan összehívását kérték a szinház ügyé-
nek letárgyalása céljából. A bizottság tagjai 
beadványukban kifejtették, hogy a szinház 
ügyében a további késlekedésnek semmi el-
fogadható magyarázata nem lehe _ nincs tehát 
semmi értelme annak, hogy a szeptember 
tizenkettedikén összeülő rendkívüli közgyűlés 
napirendiére tűzzék ki ezt a kérdést is. A be-

advány aláiróí azt kérték, hogy tekintettel a 
kérdés sürgősségére, a főispán vagy már 
augusztus 31-re, ha ez akadályokba ütközne, 
ugy legkésőbb szeptember 5-re hívja össze 
a rendkívüli kőzgy ülést 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes tár-
gyalt hétfőn ebben az ügyben a főispánnal, 
aki közölte vele, hogy a szinügyi bizottság 
tagjainak kívánságát indokoltnak tartja, éppen 
ezért a rendkívüli közgyűlést szcp.eniber 5-re 

Összehívja. 

A színházi közgyűlés délután 5 órakor kez. 
dűdik, előle, 4 órai kezdetei a kisgyűlés 
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