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94 gyermekparalizises megbetegedés, — 
október elsején megnyitják az iskolákat 
(A Délmagvarország munkatársától.) Szer-

dán délelőtt öt ujabb gvermekhénulási esetet 
jelentettek be a főorvosi hivatalnak és ezzel r> 
szegedi Heine-Medin esetek száma 94-re emel-
kedett a hétfőn bejelentett 5 és kedden bejelen-
tett 2 esettel együtt. 

A járvány tehát még mindig nem matat eny-
hülést, sőt a megbetegedések száma egvre emel-
kedik. Éppen ezért felmerült a városházán is 
az a kérdés, hogy 

ml legyen az elemi és a közép-
iskolákkal, 

amelyeknek megnyitását — mint ismeretes — 
— a főorvosi hivatal előterjesztésére egy hó-
nappal elhalasztotta a polgármester. Ez az egy-
hónapos kénvszervakáció október elsején le-
jár, tehát a döntés nem halasztható tovább. A 
főorvosi hivatal eddig még nem telt ebben az 
ügyben javaslatot a polgármesternek. Értesü-
lésünk szerint Szegedi tiszti főorvosának még 
most is változatlanul az a vélemér.ve, hogy az 
iskolák zárvatartására komoly szükség nincs. 
A főorvos elmélete szerint ugyanis a járvánvt 
nem a közvetlen fertőzés terjeszti, hanem a tö-
meges megbetegedéseknek ismeretlen, maga-
sabbrendü okai vannak, amint ezt az emlékeze-
tes orvosi ankéten részletesebben kifejtette. A 
polgármester szintén — nem szivesen gondol az 
iskolai vakáció további meghosszabbítására. 

Érdeklődésünkre olyan értelmű nyilatkozatot 
tett, hogy 

nem lát|a Indokoltnak a vaká-
ció meghosszabbításéi. Iqy lé-
hát valószínű, hogy október el-
sején kaput nyitnak a szegedi 

Iskolák. 
Ettől függetlenül a főorvosi hivatal végre meg-
rendelte azokat a plakátokat, amelyekkel n kül-
városi szülőket kívánja tájékoztatni a járvány 
e'lení védekezés módozatairól. A plakátok ál-
lítólag — csütörtökön, vagy pénteken megjelen-
nek. 

Érvénvhen marad továbbra i : az a polgármes-
teri rendelkezés, amely a tizenhat éven aluli 
gyermekeket eltiltja a mozielőadások látogatá-
sitól. De 

nincs érvényben a polgármes-
teri rendelkezés, amelv a Rú-
dolf-tér cirkuszi produkcióitól 
kívánta eltiltani a gyermekeket. 

A polgármester kedden dr. Borbola Jenő rend-
őrfőtanácsost kérte meg arra, hogy a rendőrsre-
mélvzet utján tartassa távol a gyermekeket a 
Rudolf-téri tömegtől. A rendőrök ugy látszik, 
nem tudták megakadályozni azt, hogy ezer 
és ezer gyerek végig ne nézze az összezsúfolt 
tizezernví tömegben a légtornászok produkcióit. 

Pénteken tárgyalja a torvényszék 
a dorozsmai kettős gyilkosság bűnügyéi 

Gyilkosság — az eskflvől lakomáért " •) ; 

(A Délmagyarország munkűársáiól.) J anuár 

ban borzalmas kettős.gyilkosság tőrtént Do-
pozsmán. Juhász János 22 éves szegedi béres 
j anuá r 4-én este több késszwás.a.' megöltef 

llözsö Ferenc fii é\es gazdát és annak felesé-

gét. a 6-1 éves Czékus Margitot. A gyilkosság 
elkövetése után kirabolta a tangót és megszö-
kött A csendőrség íö.idcaen elfogta a gyil-
kost. 

Juhász János N'm^fh .Anna csorvai leány-
nak udvarolt. Az esküvőt január 30-ára tűzték 
ki Juhásznak azonban nem volt pénze.ezért 
elhatározta, hogy pénzt szerez mindenáron. 
Már karácsonykor elhatárolta, hogy kirabol-
fa Hózsóékat, akikkel távoli rokonságban ál. 
toft. 4-én este magához vette disznóölő kését 
és bezörgetett az öreg házaspárhoz. Az öre-
gek szakajtót fontak. Egy darabig beszélge-

A polgfrmetter válaszában elmondotta, hegv 
hat évvel ezelőtt más helyzetben tolt a #11». 
mint most Akrfor gondoskodhatott arról, hogy a 
város alkalmazottal minél nagyobb fizetést kap-
jnnak, akkor a közgyűlés megtett mindent, amit 
csak tehetett az alkalmazottak érdekében, mert 
volt rá fedezet. A huszonöt. zAzalékos segéllvel 
tényleg az előlépési lehetőség hiányáért akarta 
pötolni a városi tisztviselőket és ezt a pótlékot 
azért ndta meg segély formájában a tanitoanak, 
mert ha Ok is pótlék rímén kapják meg, akkor az 
államsegélyből ugyanazt az összeget azonnal le-
vonta volna a kultuszminiszter. A város pénzügyi 
helyzete azonban most nagyon megromlott. Meg-
történt már, hogy a váron alkftlmarvttat eaak rém-
letekben és késedelmesen kapják arc* táraadósá-
gnkat, 

a most küvetkezó október elsején sz#n- \ J 
lén nehézsécek lesznek « liszteseiéi 
illetmények kifizetése körfii, de nehéz-

ségek lesznek november elsején Is. 

A jövő évi költségvetésben az összes Iskolák^ Javí-
tására összesen csak 1000 pengőt vehetett föl a 
pénzügyi bizottság, de később més ezt Is redukál-
ta tizenhat százalékkal. 

• > -

A kereseti adóbál as első esztendőben 
még nyolcszázezer pengő jövedelme 
volt a városnak, most már aug 150.000 

per "őre lehet számítani. 

tett Bózsóékkal, majd hirtelen előkapta ké-
sét és Bózsó Ferencre támadt. A gazdát né-
hány pillanat alatt összeszurkálta, majd ax 
asszonnyal végzett. A tanyát 'ezután kirabolta 

és elmenekült. 

A rablott holmival a gyilkos menyasszonyá-
hoz sietett. A sonkákat átadta Némethéknek, 
hogy abból készl'senek majd esküvői lakomát. 

Ezek a sonkák vezették nyomra a csendőr-
séget . 

Juhász János elfogatása után őrültséget szi-
mulált, az orvosok azonban épelméjünek ta-
lálták. Az ügyészség kétrendbeli gyilkosság 
büntette és egy rendbeli nblás büntette cí-

mén emelt ellene vádat. Ügyében a szegedi 
tőrvényszék V#rf-tanácsa pénteken tart fő-
tárgyalást 

A városi tanitók 
a huszonötszázalékos városi segély 
fenntartását kérték a polgármestertől 

Nehézségek a városi tisztviselők elsejei fizetése körül 

(A Déhnagyarország munkatársától.) A városi 
népiskolák tanítóinak és tanítónőinek küldöttségét 
vezette szerdán délben a polgármester elé Lantos 
Béla igszgató-tanito. A közel szaztagu küldött-
ség a városi tanitók huszonötszáznlfkos pótléká-
nak megmentéséért mozdult meg. 

Mint emlékezetes, a jövő évi költségvetés ter-
vezetének összeállítása atkaimával a pénzügyi bi-
zottság foglalkozott a városi alkalmszottak hu-
szonötszázalókos pótlékának kérdésével is. Ezt 
" városi pótlékot a város minden alkalmazott ja 

meskipja, a rendszeres városi tisztviselők nyug-
dijába is beszámítható fizetáskiegészités cimén 
azzal az indokolással, hogy az állami alkalma-
zottakkal szemben hátránvosabb helyzetben van-
nak, m f r t a szervezeti szabályzat számukra nem 
biztosítja az automatikus előlépés jogát, — a 
többiek pedig városi segély cimén kapják meg. A 
pénzügyi bizottság ülésén fölmerült az a terv. 
hogy a városi pótlékokat átmeneti időre, amig a 
pénzügyi viszonyokban nem mutatkozik javulás, 
niec kell vonni, mert másképpen nem biztositható 
a költségvetés egyensúlya. A tervet azonban leg-
át/'>b is ebben a formában eleitette a pénzügyi bi-

zottság, de kimondotta, hogy a nem szorosan vett 
városi alkalmazottaktól, helyesebben azoktól, 
akiknek a huszonötszázalékos pótlék nem nyűg 
díjba is beszámítható illetménye, a segély megvo-
nását javasolja. Ezek közé tartoznak elsősorban 
\ tanitók. a piarista gimnázium tanárai és álta-
lában azok a városi szolgálatban álló tisztvise-
lők, akik ugy haladhatnak előre a ranglétrán, mint 
az állam s'átuszába tartozó tisztviselők. 

A szegedi Lnritóság nevében Lantos Béla arra 
kérte a polgármesteri, hogy ejt9e el a pénzügyi 
bizot'sáp javaslatát, amelv indokolatlanul megkü-
lönböztetést tesz városi alkalmazott és városi al-
kalmazott között és sérelmes a kötelességét min-
dig lelkiismeretesen teljesítő tanítóságra. Hivat-
kozott Lantos Béla arra is, hogy most már a ta-
nitók «em érhetik el a hetedik fizetési osztályt, 
sőt, sok9zor 8 -10 évié helyetteskent dolgoznak, 
amig kinevezik, illetve megválasztják őket. El-
mondotta Lantos Béla. hogy a tanitók ezelőtt hat 
évvel kapták meg a huszonötszázalékos segélyt, 
még pedig azért, mert a város ezzel kivánta do 
kumentálni, hogy nem tesz különbséget a városi 
alkalmazottak között. 

Olyan köiflmények között örülni kell annak, ha 
a városi alkalmazottak legalább azokat ac Illetmé-
nyeket megkaphatják, amelyek ax állami alkalma-
zottaknak járnak. V ; 

Némi Javulást Ígér mégis az. Kegy 
a közgyűlés megegyezett a gázgyárral. 

A szerződésbe» kikötött részesedés enyhít vala-
mennyit a költségvetés helyzetén, bár még nem ve-
tett a hatóság számadást, hogy miként alakul majd 
a helyzet - • v 

— Éppen ezért végleges választ nem adhatok 
— fejezte be a polgármester —, de hlgyjék el, hogy 
a város hatóságéban megvan a teljes Jóakarat 

Pénteken kisgyűlés 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

törvényhatósági kisgyűlés szeptember 30-án 
délután négy órakor tartja meg szeptemberi 
ülését. Az ülés napirendjét szerdán állította 
össze a polgármes'er. A kisgyűlés elé kerül 
a napirend szerint a városi Intézmények élel-
miszerellátására tartott ve-«enytár«ryalás ered-
ménye, a lőzutl hid kátrányozásárs tartott 
versenytárgyalás eredménye, a Kid clsberg-
telepen tervezett u j házhelyosztás, Javaslat 
a vlzmütelep egyik feleslegessé vált gőzgépé-
nek eladására, a Korzó Mozi kérelme bér-
leti szerződésének módosításáért, igen sok 
főldbérbeudás és három inditvíny. 

B e l v á r o s i M o s c i 

CfOtSrlSktől va«ám«DÍq 

Budapesttel egy Időbeni 

A budapesti Décsl, Omnia és Corzó lenyűgöző 
sikerű utdonséga I 

F o x v l l á g t t l m 

Sárga passzus 
Egy ártatlan demtmónde lélekretfoltóan liga'ma? 

küzdelme az orosz lltkoirendőrség főnökéve1. 
t ¿szereplök' 

Elissa Landi Mania Kalisch 
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Rendezte: Raoul Walsch. 
vőadnsok 5 7. 9, vasáru«') 3. fi 7 és 9 órakor 

A Sxécden-yi és Korxó Moxl 
ma nem tart előadást. 

_ _ Október S-Alg 

16 pengő, bundaaiakitás! 
B A l l n i A n d r A * uaeameaUrn«!, Jók i í nco4 7. 


