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Kályha, tűzhely, edények Bruckner a g a 
lenne a városi közigazgatásnak. A kisvasút 
problémája elintézetlen, veszélyben van a vá-
ros országos hirü kertészete is. A tisztviselők 
fizetésének további csökkentése törvénytelen 
lenne. Kéri, hogy a legalacsonyabb tisztviselő-
kategóriák illetményeihez ne nyúljon a köz-
gyűlés, de figyelmezteti a tisztviselőket, hogy 
minél kisebb az az ember, aki valamiért hoz-
zájuk fordul, annál nagvobb figyelemmel és 
jóakarattal kell kiszolgálni. (Helyeslés.) Nem 
lárul hozzá a tanítók fizetésének csökkentésé-
hez sem. 

Landesberg ezután a kereskedelmi kikötő 
elhelyezéséről beszél. Hibáztatja, hogy a kikö-
tőt a' regattaházak kiszorították. Sürgette az 
Alsótiszapart kikövezését A papríkaértékesi-
tés lehetőségének biztosítása erdekében min-
dent el kell Követni. Fölveti a gondolatot, hogy 
a tokaji borhéthez hasonlóan 

szegedi paprikahetet kellene rendezni. 

A gyümölcstermelés problémája elsősorban a 
hatéság gondoskodásara vár. Szükség van a 
piacok centralizálására. Szükségesnek tartja a 
Kövezet vámok, a hídpénzek é: a piaci helypén-
zek csökkentését. Kifogásolja, ho-v a város 57 
ezer pengőt keres a vágóhídon, pedig a tőr-
vény szerint a közvágóhíd nem lenet hasznot-
haitó üzerfie a városnak. Befejezésül a nép-
egészségügy problémájáról besatí. Még juniusi 

inlerpellácíójában sürgette a fokozottabb köz-
tisztaságot 

3170 nedves lakás 
volt 1928-ban Szegeden. Szociális szempont-
ból igen sok a tennivaló a város területén. In-
dítványozza, hogy a Stefániát a város egyet-
len sétaterét helyezze megfelelő állapotba a 
város. Ha csak egyszázalék a valósága annak, 
hogy a por a fészke a ragályos betegségek kór-
okozójának, akkor mindent el kell követni a 
por megszüntetésére. Sulvos hibát követett el 
a nváron a főorvos, amikor az evezős egyesü-
letek feladatává minősítette a Tiszán uszó dö-
gök kihalászását. Szemtanuja volt annak, 
amikor egy sertéshulla körül ivott az u jszegedi 
tchéncsoraa. Amíg ilyen állapotok uralkodnak 
Szegeden, hiábavaló az egyetem és az egész-
ségügyi bizottság minden törekvése. A gyer-
mekjátszóterek létesítésének szükségességéről 
szólva, fényképalbumot nyújt át a polgármes-
ternek. Az albumban azokat a játszóhelyeket 
örökítette meg, ahol a gyermekek a legcgész-
ségtelenebb viszonyok között játszanak. Mer-
emlékezik végül Szeged elhunyt jótevőjéről, 
Klebelsberg Kunóról. A város áz ő emlékét 
modern, egészségesebb gyermekjátszóterek lé-
tesítésével Örökítheti meg a legméltóbban. 

A polgármester este hét órakor péntek dé'-
utánra halasztotta el a közgyűlés folytatását 
Péntekre öt szónok iratkozott fel az altalános 
vitához. 

14 EZER SZEGÉNYSÉGI BIZONYÍTVÁNY 
(A Délmagyarország munkatársától.) Nap-

ról-napra súlyosabbak a gazdasági viszonyok 
és napról .napra szaporodik azoknak a száma, 
akik a városháza előljárós^gi hivatalában sze-
génységi bizonyítványt kérnek. Naponta át-
lagban 10—50 sztnénysigl blzonyl'vinyt kér. 
nek a hivataltól. Egy év alatt az előljárósági 
hivatal közel 11.000 szegénységi bl-onyit-
ványt állított ki, havonta 1000—1100 között 
mozog azoknak a száma, akik szegénységi 
bizonyítványért jelentkeznek. Ez a szám szep-
tember hónapban /JáS-r<? ugró * fn\ A leg-

többen — 99« i — szentember 1-én kértek 
szegénységi bizonyitvánjrt az iskolaév kezdete 
miatt, de tőbhszőr is előfordult, hogy a bizo-
nyítványt kérők hetvenen felül jelentkeztek 
a hivatalban. 

Crdekes, hogy Miskolcon a szej^nység! bizo-
nyítványt kérők száma 1600 volt; kétszázzal 
több, mint Szegeden. Hodobay Sándor pol-
gármester egy Interpellációra azt válaszolta, 
hogy az 1600 bizonyítvány k'izül 700-at isko-
lásgyermekek szülei részére állították ki, akik 
gyermekeiknek tandíjmentességet kértek. 

Ot fellebbezést adtak be 
a gázgyári szerződés ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Októ-
ber 16-án járt le a közgyűlés gázgyári hatá-
rozatnak feKebtízési határíde;e A fellebbe-
zések száma megszaporodott Dr. Lázár Fe-
renc és dr. Kertész Béla felieblezését kö-
vei tc dr. Tóth László és Pick Jenő fellebbe-
zése, sőt jelentke7ett fellebl>ezésével Pilojh 
l.ajos is. A fellebbezések körűlhelül ugyan-
azokat az álláspontokat fe:e*ik ki. min'. íme-
1 .veket a gázgyári javaslat ellenzéke fogalt el 
a 16 napos gárgyári vitában. A fellebbezők 
egvrésze a házikezeié* m«llett foglal állást, 
másik a nyilvános versenypáh/ázat kiírásá-
nak mellőzését hibáztatják. Vannak, *!:ík a 
szerződésben megállapított egységárakat drá-
gulják, mások azt bízonyüj.-v.-, hoay a város 
tul olcsón adta el jogait. 

Dr. Szekerke Lajos tiszti ügyész, a gázgyári 
ügy előadója elkészítette a kormányhoz in-
tézendő felterjesztés tervezetét és azt a felleb-
bezésekkel együtt csütörtökön dflhen mutatta 
be Somogyi polgármesternek. A rererálás kö-
rei két óráig tartott és a vége felé jelen volt 
dr. Pálfy József polgármesterhelyettes is. 
Utána a polgármester kijelentette a Délma-
gyarország munkatársának, hogy a közgyűlés 
határozatát az ellene benyújtott fellebbezé-
sekkel együtt sürgősen felterjeszti a belügy-
miniszterhez. Az Iratok külön kísérőlevéllel 
mennek fel. Ebben a bvélben reflektál a pol-
gármesler a fellebbezésekben felhozott érvekre 
és a közgyűlés határozatának sürgős jóváha-
gyását kért 
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I „nemzeti mnnkatenr"-ril 
tanácskozott a minisztertanács 

Budapest, október 20. Félhioataloean jelen-
tik: Gömbös Gyula miniszterelnök elnöklésé-
vel a kormány tagjai ma délelőtt miniszterta-
nácsot tartottak. A minisztertanács, amely fél 
S óra után ért véget, a nemzeti mahkatervod 
foglalkozott ée folyó ügyeket tárgyalt A mi-
nisztertanácson a kormány tagjain lrfvül részt-
vett dr. Darányi Kálmán miniszterelnökségi 
államtitkár és Antal István sajtófőnök. A mi-
nisztertanácson hir szerint Imridy Béla pénz-
ügyminiszter a gazdavédelmi intézkedések te-
kintetében tett előterjesztést. A közeljövőben 
kiadásra kerülő Intézkedések egyelőre átme-
neti jellegűek lesznek, azt a eélt tartják meni 
előtt, hogy a nehéz helyzetben lévő kissazdá-
kon sürgősen segítsenek. 

Gömbös Gyulához a minisztertanács után 
hírlapírók azt a kérdést Intézték, hogy mit 
tárgyalt a mai minisztertanács. 

— A nemzeti munkatervet tárgy altuk te, — 
válaszolta a miniszterelnök. Végigmentünk a 
terv összes pontjain. Most már csak as utolsó 
simítás és az átslilizálás vaa folyamatban. 

Arra a kérdésre, hogy mikor hozzák nyiU \ 
vánosságra a tervet, a miniszterelnök a kö- , 
vetkezőket mondotta: ... 

- — Mindenesetre a Ház Beeaé&téa* előtt. 
Ezután azt a kérdést intézték • miniszter-

elnökhöz, hogy várhatókJB a minisztertanács 
után sürgős kormányzati Intézkedések: 

— Igen, felelte a miniszterelnök, holnap 
reggel már bizonyos intézkedések megjelen-
nek. még pedig pénzügyi von-'.knc'.sban. 

Iskola és intézeti 
harisnyák, 
kötöttáruk 

n legjobbat a legolcsóbban 

loszllü Imre Montra onde 
Sietttcmn gr 2.nszn-sianó aenett 

Gyermekoaralizises megbete-
gedések Csongrádon ás Kakán 

(A Délmagyarország munka!á, sdól.i Gyep-
mekparalizises megbetegedéseket észlelték 
Csongrádon is. Az elmúlt hetekben egy halál. 
eset történt, kedden egy 13 esztendős gyer-
meket temettek el, aki Heine-Medinben be-
tegedett meg. A hé'on két ujabb megbetege-
dést jelentettek be a tiszti főorvosnak. A tiszti 
főorvos a járványra való tekintettel hathatós 
intézkedéseket tett összehívta az összes 
csongrádi orvosokat és velük megbeszélte a 
védekezés módját. A vármegyei tiszti főor-
vos kiszállt Csongrádra, hogy a helyszínen 
tanulmányozza a járványt 

A makói gycrmekparalizis-jdrvány ügyében 
Tarnay Ivor alispán szerda délutánra érte-
kezletre hivta össze a hatósági, a kórházi orvo-
sokat és a közigazgatási tisztviselőket Az or-
vosok azt hangoztatták, hogy a betegek súgom 
elkülönítése az első tce.idö Az értekezlet ki- < 
mondotta, hogy az óvodák bevírását fogja 
favasotni, a tanítókat pedig felhívja a gyer-
mekek gondos megfigyeléséne és ellenőrzésére. 
Be kell szüntetni a kötelező -nolátogatáso-
kat, általában azokat az alkalmakat, ahol a 
gyermekek tömegeser. szoktak megjelenni, el 
kell kerülni 
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