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„A szükséges 
óvóintézkedcsek idejekorán megtörténtek' , 
mondja a Járványokról a Szegedre küldött egészségügyi felügyelő 

Tífuszjárvány nincs 

(A Délmaguarország munkatársától.) A 
közgyűlés emlékezetes járványvitájának ered-
ményeképen — mint ismeretes — összeült 
az egészségügyi bizottság és ugy határozott, 
hogy 1*7észségügyi felügyelő kiküldését kéri 
az országos egészségügyi hivataltól a szegedi 
járványok és a védekező intézkedések felül, 
vizsgálása céljából. A felierjesztést a polgár-
mester el is küldötte és annak alapján kedden 
Szegedre érkezett dr. Szilágyi Pál egészség-
ügyi felügyelő, aki délelőtt a főorvos társasá. 
gában. végigjárta azokat a kórházakat és kii. 
nikákat, amelyek járványos betegeket kezel-
nek, átvizsgálta, a megbetegedések statiszti. 
káját és az életbeléptetett intézkedéseket, majd 
észrevételeit közölte a polgármesterrel. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester az 
egészségügyi vizsgálat eredményéről a követ-
kezőket mondotta: 

— Az egészségügyi felügyelő alaposan meg. 
vizsgált mindent és megállapította, hogy tat 
ósszss óvintéihyedések idejekorán megtörtén-
tek«, a főorvosi hivatal a kellő gondossággal 

járt eidamikor a Heine Medniben megbetege. 
dett gyermekeket azonnal intézeti kezelésbe 
rendelte és gondoskodott legszigorúbb elkülö-
nítésükről. Megállapította az egészségügyi fel-
ügyelő azt is, hogy bár Szegeden a tifusz-
megfcetegedések száma meghaladta már a két-
százat, — ti^uszjárvány nincss: t mert a meg-
betegedések szórványosan fordultak elő. kü-
lönben az ország minden pontján több volt 
az idén a tifuszbetea. mint az előző eszten-
dőkben. 

— A járványkórház jelenlegi elhelyezését 
a felügyelő sem találta kielégitőnek és ö is 
azt ajánlotta, hogy Újszegedről helyezzük át 
a közkór hát udvarába a idrvánukórházat, mert 
igy legalább a kórházi személyzetet is fel 
lehet használni a ragályos betegek gyógy-
kezelésénél. Kijelentette végüL hogy az isko-
lák bezárása ügyében nem foglal állást,, mert 
ezt érzelmi kérdésnek tartja. 

Az egészségügyi felügyelő délután a tanyá. 
kat látogatta meg. 

A Közgyűlés Keddien belefeste 
a Költségvetés lúrgyalásái 

1 millió 230 ezer pengő fiidny — Heíven százaléKos lesz 
a póiaáó 

Szerdán az Interpellációba1 és az lnáliványokat tárgyalják 

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-
gyűlés kedden folytatta a költségvetés részletes 
vitáját. \ sétányok és a közkertek kiadási téte-
lénél Dobóczky Szilveszter a sétánvok fokozot-
tabb védelmét kívánta. P. Schneíder Vencel 
kifogásolta a közkertek leépítését. Más városok-
ban egyre-másra létesítik az u j parkokat, Sze-

{¡eden a meglevő parkok is elpusztulnak. Ba-
ogh Péter az Uj-tér fásítására vonatkozó ré-

gebbi közgyűlési határozat végrehajtását sür-
gette. Dr. Landesberg Jenő a sétányok és a köz-
kertek fokozottabb locsolásának elrendelését 
indítványozta. Kispéter Lőrinc 

az árvízvédelem 
(ételénél elmondta, hogy a hármaskőluki szi-
vattyútelep üzemben tartása 22 ezer pengőbe 
kerül. A Tisza két hónapon keresztül olyan 
alacsony vizállásu, hogy a záporvizek pumpá-
lás nélkül is átfolynak a Tiszába. Ha ezt az 
átereszt elrekesztenék, a szivattyúzás költsé-
gének legalább felét megtakaríthatná a város. 

Dr. Biedl Samu azt kérdezte a polgármester-
től, hogy a legutolsó magas vízállással kapcso-
latban foglalkozott-e az árvédelmi vonalak 
megerősítésének kérdésével. 

A polgármester bejelenti, hogy a veszedelem-
re a város hatósága felhívta a földmüvelésügyi 
minisztérium vízrajzi osztályát 

Berzcnczcv Domokos műszaki főtanácsos kö-
zölte ezután, hogy a jelenlegi védőmiivek még 
e«y méterrel magasabb vízállást is kibírnak, 
do a töltések fölemelése mégis sürgős és szük-
séges. A tervek már készülnek. 

Az uccák locsolásának 
tételénél dr. Landesberg Jenő azt kívánta, 
hogy a köztisztasági üzem söprés előtt locsol-
tassa az uccákat. A város hatósága figyelmez-
tesse a lakosságot, hogy a szemetet ne dobálja 
az uccára. 

Dr. Bícdl Samu elmondja felszólalásában, 
hogy Újszegeden nem hord ják el a háziszeme-
tet, a szemétgvüitő kocsik nem közlekednek. 
Hatósági intézkedést kér a lehetetlen állapot 
megszüntetés'- \ 

A kOzvilágifás 
léteiénél Dobóczkv Szilveszter lámpát kért a 
Kisfaludy- és az Oltw.in i-uceákba. Balogh 
Pcter a Tündór-ucca. Iritz Béla az Erdó-ucca 
és a Gyártelep-ucca számára kért világítást. 

Dr. Pap Róbert helytelennek tartja, hogy az 
»gyes bizottsági tagok egv-egv lámpát kérnek 
a közgvülésen. A város helyes világításáról a 

város hatóságának egységesen kell gondoskod-
nia. Bizza meg a közgyűlés a mérnöki hivatalt 
az egységes világitásí tervezet elkészitésével. 
Már most felhívja a mérnöki hivatal figyel-
mét a Margit-, Korona- és Polgár-uccák siral-
mas világítására. Az indítványt elfogadta a 
közgyűlés. 

A csatornázási tételnél Máriaföldi Márton és 
Balogh Péter szólalt föl. Császár Rudolf 

a kisvasul larlfá|ának 
13 százalékkal való leszállítását indítványozta. 
Miután a közgyűlés már elvben hozzájárult a 25 
százalékos tarifacsökkentéshez, de az üzem-
igazgatóság eddig csak 12 százalékkal szállí-
totta le a viteldíjakat 

A polgármester lehetetlennek tartja a tarifa-
csökkentést, mert szerinte a tarifamérséklés kö-
vetkeztében nem emelkedne a kisvasút forgal-
ma. 

Dr. Tóth László, SzQes Imre szólalt fel, mr. j<' 

dr. Bodnár Géza azt javasolta. Hogy a nyáron 
az üzemigazgatóság Inditson filléres klsvonalo-
kat Alsótanyára. Vitéz Horváth István szólalt 
még fel, azután a közgyűlés a tételt elfogadta. 

A kSzutl híd 

tételénél dr. Tonelli Sándor elmondja, hogv a 
hídvám megakasztja Újszegeddel a taxi-for-
galmat, mert a hídvám több. mint a fuvardíj. 
A kérdést ugy lehetne megoldani, ha a hídvn-
mot felére mérsékelné a város. Igy még a jöve-
delem is emelkedne, mert növekedne a híd au-
tóforgalma. De meg lehetne ugy is oldani a 
kérdést, hogy az üresen visszatérő kocsi ne 
fizessen hidvámot. A közgyűlés próbaképpen 
felére leszállítja a hidvámot. 

Háromnegyed hatkor fejezték be a kiadási 
költségvetés tárgyalását és Scultély Sándor fő-
számvevő megkezdte 

a bevételi tételek 
ismertetését. A közvágóhíd költségvetésénél 
Kiss Géza, a vágóhidi dijak leszállítását kérte, 
mert a törvény szerint a város a vágóhidat nem 
kezelheti hasznothajtó üzemnek és a vágóhíd 
bevételei csak vágóhidi célokra fordíthatók. 

A no!"»'.»-mester tiltakozott a vágóhidi dijak 
leszállítása ellen. A tarifákból kell törlesztenie 
a városnak az üzem beruházási költségeit. 

A kőzgvülés többsége az eredeti tételt fogadta 
el. 

Szfics Imre a piaci helypénzek leszállítását 
indítványozta, mert a magas helypénzeket a 
súlyos helyzetben levő gazdakőzőnség nem 
bírja el. Hegedfis-Bite János és Petrik Antal 
felszólalása után a közgyűlés az eredeti tételt 
fogadta el. 

Horváth József a felekbérletek bére v körül 
mutatkozó aránytalanságok megszüntetését 
sürgette. 

Az Inlézetek és az Szemek 
* < 

bevételi tételénél Szűcs Imre a város mezőgaz-
dasági üzemének megszüntetését kövelelte, mert 
ez a hetvenszázalékos nótadóban és a hatszá-
gazdákkal. 

A következő'tételeket felszólalás nélkül fo-
gadta el a közgyűlés és félhét órakor 

a költségvetés tárgyalása vé-
get ért. 

A közgyűlés által elhatározott változtatások 
kereszt ül vezetése után kiderült, hogy 

a város jövő évi kiadásainak össze« 
ge 9,128.966 pengő, 

bevételcinek összege 7,870.332 pengő, 

a hiány 1,258.634 pengő, 

ez a hetvenszázalékos pótadóban és az ötszá-
zalékos kereseti adóban találja meg a fedezetét. 

A polgármester a végeredmény megállapítása 
után a közgyűlés folytatását szerda délutánra 
halasztotta, amikor az interpellációk és az in-
dítványok, valamint az ülésen -ddig bejelentett 
póttárgyak letárgyalására kerül a sor. 

Nem lehet értékesíteni 
a rekord-paprikatermést 

A szegedi exportőrök nem kapnak engedélyt a kompenzációs Ozletek lebonyolí-
tására 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
ged paprikaérdekeltségét nagy veszély 
fenyegeti. Itt a rekordpaprikatermés, amit a le -
eresztett vamsorompók miatt nem lehet ér-
tékesíteni. Az átlagos évi 300 vagon termessel 
szemben az idén 500 vagon termett, de a mult 
évi 1 pengő fiO-as ár 80 fillérre zuhant vissza 
és a helyzet ma az, hogy ha nem érkezik gyors 
segítség, a paprika szakma: termelő, feldolgozó, 
kereskedő elpusztul. 

Amikor ezeket a problémákat a földmüve-
lésügyi minisztériumban legutóbb tartott szak-
tanácsi ülésen szóvátették, a paprikaexport-
örök szemrrhányást kaptak. Ijogy „nem elég 
élelmesek" és „nem néznek kelíő módon az 
elhelyezkedési lehetőségek után". Fel is szólí-
tották nz ülésen a szaktanács kereskedő tag-
jait, kíséreljék meg az utódállamokkal kom-
penzációs ¿¿leteket kötni, a kormány pedig 
azon lesz, hogy a kompenzációs üzletek meg-
kötésnek magyar részről akadálya ne legven. 

A felhívás alapján néhány szegedi papríka-
krrokr lönek sikerült is kompenzációs alapon 
Csehsz!o : siával üzleteket kötni. A cseh kor-

mány engedélyezte a paprika bevitelét, a ke-
reskedők pedig hozzáláttak a perfektuált üz-
letek lebonyolításához. Annál kínof :bban 
érintette a szegedi kereskedőket. ' ogy itthon 
nemhogy támogatásra nem találtak, hanem 
livitcli engedély iiánti kérelmüket azzal uta-
sították el, hogv Csehszlovákiává' ezidősze-
rint kompenzációs tárgyalások folynak és amig 
ezen tárgyalások nem fejeződnek be. addig 
magánkompenzációs engedélyt nem adnak ki'. 
Nem adnak kí pedig azért, mert az ílletókesek 
fcttól tartanak, no"v ebben az csetb.n a hiva-
talos tárgyalásokkal megállapított kontingens 
•'helyezése nehézségekbe fog ütközni. 

A szegedi paprikaexportőrök most azt kér-
dezik a földművelésügyi korm.. - zattól, hogv 
amikor Szegeden rekordtermés V£>n, a papri-
ka ára pedig katasztrófálisan zuhan, nem 
míndegy-e, ha ez a nagymennyiségű ki'szlef 
magánkompenzációs, vagy hivatalos alapon 
juthat ki a külföldre. Ha illetékes helven — 
mondják a paprikaexnortőrök — továbbra is 
kitnrtai.ak ez állá«pont nvt!<Mi. a s/eícdi pap-
rikaérdekcl'.séget katasztrófa fenvgeti. 


