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Nézze meg kirakatainkat.

Éles vita a klsgyülésben
a gyermekparalizls-lérvány körül

Oszkár, a kenyérre a kenvérüzem, a tejre*
sajtra és vajra a Központi Tejcsarnok kapott
megbízást.
A vizmütelep használaton kivül helyezett
gőzgépét 350 pengőért kérte egy kereskedő
— ócskavas árban. A kisgyűlés a műszaki bizottságnak adla ki az ügyet véleményezés céljából.
Több apró javaslat letárgyalása után az
indítványokat tárgvalla a kisgyűlés.
Dobó Imre azt indítványozta, hogy

a város szállítsa le a kisvasút
viteldíjét

50 százalékkal. A polgármester azt javasolta,
hogy a kisgyűlés adja ki az indítványt az
üzemigazgatóságnak.
értök megállapítása szerint felesleges az isDr. Dobay Gyula ezzel kapcsolatban azt
kolák bezárása. Álláspontját igazolta a flleich- indítványozta, hogy a kisvasút a nem piacos
cirkusszal való »kísérlet«. Naponta 5-6000 napokon slnaulókkal bonyolítsa le a személyember nézte végig az előadásokat, de arról
forgalmat.
tudomása nincs, hogy a cirkuszlátogatók köDobó Imre részletesen megindokolta indítzül megkapta-e valaki a Letegséget. A járvány ványát. Az alacsony, terményárak melHt a
eddig sohasem iskolaidő alalt zajlott le. Az gazdák a piacon még a kisvasút viteldíját sem
nem szempont, hogy az iskolák megnyitása
tudják kiárulni. A kisgyűlés a polgármester
esetén előfordulhat és rémületet kelthet néjavaslata szerint határozott
hány megbetegedés, mert czc:i az alapon volrilz Béla indítványában az Erdő-ucca és
natra, repülőgépre se üljön senki.
a
Gyártelep
'
— Két orvosspeciálista javasolta az iskolák

Szeged áldozatkészsége és az elköltözöl! állami Intézmények, — a kisvasul
vlleldliának leszállítása

(A Délmagijarország munkatársától.) Pénteken délután dr. Somngvl Szilveszter polgármester elnökletével ülést tartott a kisgyűlés.
Napirend elölt Bakó László szólalt fel. Értesülése szerint végleges az a hatósági elhatározás, amely szerint

szombaton az Összes iskolákat
megnyllfák.
.Megállapítja, hogv n hatóság hangulatok alapján tett a gyermekparalizis járvánnyal kapcsolatban intézkedéseket. Ugyanakkor, amikor a polgármester eltiltotta a gyermekeket a
lömeghelyek látogatásától, engedélyt kapott a
fileich-církusz és engedélyt kaptak produkcióik bemutatására a Rudolf-téri akrobaták is.
Most viszont elrendelték az iskolák megnyitását. Bejlenti, hogy a református iskolát a
polgármesteri határozattól függetlenül a legnagyobb valószínűség szerint nem
nyitják
meg. Ebben az ügyben az egyháztanács szombaton dönt. Hivatkozik az »Egészségügyi Közlöny« jelentésére, amely szerint Németország,
ban egy megni/i'ott iskola nöifendékcinck 74
százaléka betegedett meg három nap alatl
Heine Medinbcn.

Az Iskolákat nem lehet kísérleti
nyúlként felhasználni.
Veg kell várni nz i ő á i á s me vál ozását. amely
valószínűleg véget vet a járványnak. Még pe.
dagóg!»i szempontok sem teszik kívánatossá az
e'en.í iskolák megnyitását, mert a növendékeknek• (egatáoo ö(J százai, La nem mcyy cl az is.
kólába.

— Kérem, hogy a polgármester u r változtassa meg elhatározását és rendelje el az elemi
iskolák további zárvatartását — mondta végül Bakó László. Belőlem ezt az álláspontot
az váltotta kiv hogy délelőtt egy 13 éves
gyermek koporsója 1melleit álltam, akivel 24
óra alatt végzett ez a rettenetes járvány.
A főorvos l*szélt ezután és. azt mondo'.ta,
hogy — a sajtó tendenciózus híreivel szuggerálta a félelemre a közönséget.
— Tendenciózus járvány, tendenciózus halál,
esetek! — szóltak közbe többen is.
A főorvos ezután azt mondta, hogy a szak-
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bezárását! - szól közbe Bakó LizzM.
kérte. A polgármester csak az Erdő-uccába
A főorvos károsnak tartja az iskolák bekért
lámpa felszerelését javasolta.
zárását. A járvány terjedésinek módját az
~Jr. Szekerke Lajos tiszti ügyész azt kérte,
orvostudomány nem ismeri.
hogy a kisgyűlés ne határozzon most az ügy— Csillagjárási — mondja Bakó László.
A főorvos erre védelembe vette a kozmosz- ben, várja meg a gázgyári szerződés jóváhaelméletet. Kijelentelte, hogy igenis van össze- gtjásá', mert ebben az esetben a gázgyárnak
ingyen kell majd elkészítenie ezeket a világífüggés a járvány terjedése és az és !akifény,
tási berendezéseket, vagy pedig csinálja meg
a napfoltok és a mágneses sarkok elhajlása
között. Végül ismételten kijelenti, hogy az a gázgyár a jóváhagyandó szerződés kontójára.
A kisgyűlés igy határozott
iskola nem terjesztheti a járványt
— Hát akkor, hogy terjed? — kérdezi dr.
lrilz Béla második indítványában azt kérte,
Tonelli Sándor.
hogy a város köveztesse kt a Somogyi-telep
— Nem tudoml — jelenti ki igen határozot- III. száma elemi iskolájához verető gijalogutat.
tan a főorvos, majd azt mondja, hogy szoA polgármester nem javasolja az indítvány elciális szempontból sem tartja szükségesnek
fogadását
az iskolák zárvatartását.
Irltz azt kéri, hogy legalább salakozlassa
Ugyancsak napirend előtt szólalt fel dr. ki ezt az utat a város.
Tonelli Sándor. Ar utolsó évek során
— Majd meggondoljuk — mondta a polgárSzegedrOI

egész sereg Intézményt
vittek el.

Néhány héttel ezelőtt felmerült még egy nagyjelentőségű állami intézmény elhelyezésének
a lerve Is. Azóta olyan momentumok merültek
fel, amelyek realizálták a kérdéses intézmény
és a vele kapcsolatos kisebb intézmények elvi'elének veszedelmét. Értesülése szerint maga^
sahb állami érdekek nem kivánják az intézmény elhelyezését. Kéri a polgármestert, hogy
vezesen egy kisebb küldöttséget a kormányzóhoz, tárja fel előtte a város fichjzelél és kérfe,
hogy hagyassa meg Szegeden ezt az _ Intéz,
ményl.
A polgármester válaszában hivatkozik az
illetékes miniszter levelére, amely szerint a
kérdéses intézmény áthelyezésére a kormány
ezidöszerint nem gondol. Kell, hogy a felelős
miniszter kijelentését akceptálja a város hatósága. De ha mégis komoly momentumok merülnek fel, akkor felvezeti a küldöttséget Bu.
dapestre.
Dr. Pap Róbert szintén az intézmények elvitele ügyében szólalt fel.

A város minden Intézményért
súlyos anyagi áldozatokat hozott. .
Jogi szempontból minden esetben, amikor elvisznek egy intézményt Szegedről, a városnak
kártérítési joga nyílik. Célszerűnek tartaná, ha
a város kártérítési ioiára is bivaikozua a hatóság.
A polgármester kijelenti, hogy vigyázni kell,
mert Szened ellen általános e'lenszenv nyilat,
kőzik meg, pedig a mai kormányzati rendszer éppen Szegednek köszönheti létezését.
Ezután megkezdték a napirend tárgyalását.

A városi intézmények élelmiszer
szükségletéből
a marhahús szállításával Katona Antal, a fűszerre Danner Péter fia, a lisztre Lampel

mester. Ezzel a kisgyűlés véget ért
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