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D londoni rendfirség ! 
szélverte az éhség-felvonulókat 

London, november 2. Az éhségtűntetók va-
sárnap nagy felvonulást rendeztek a Trafalger-
léren. Háromezer rendirt és az önkéntes tűzol-
tókat mozgósították a rend fenntartása érde-
kében. A tüntetők vörös zászlót akartak kitűz-
ni az ismeretlen katona emlékkövére, de a 
rendőrök ebb"n megakadályozták óket. Az éh-
ségmenet a kommunistákkal együtt a Trafal-
íer Square környékén összeütközött a rend-
őrökkel, Harminc kommunista és 12 rendőr 
megsebesült. 

Kedd estére tervezték a tüntetők az egymil-
lió aláirással eüátott kérvény átnjruitását. A 
parlament elöt i téren erős rendőri készültség 
várta a felvonulókat. Wsl. Hanningtont, az éh-
ségtűntetés főszervezőjét a rendőrség letartóz-
tatta. a mozgalom főhadiszállásán házkutatást 
tartottak. 

A parlamenti felvonulást a rendőrség ku-
darcba fullasztotta. A tömeget feloszlatták és 
a kérvényt, amelyet át akartak nyújtani, elko-
bozták. A rendőrség 60 zavargót letartóztatott 
Sokan megsebesültek. 

E!2félfék a tüntetőket 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Lon-

donból jelentik: Az illetékes rendőrbiróságok 
szerdán kezdték meg a letartóztatott tüntetők 
ügyének tárgyalását. Azokat a tünteíóket. 
akikre rábizonyult, hogv erőszakosan léptek 
fel a rendőrökkel szemben. 5—6 hónapi bör-
tönre, a többit 2 heti—3 hónapi börtön <e Ítél-
ték. 

Kedd este MacDonald villá jának megostrom-
lására is elhatározták magukat a kommunis-
ták. Az őrség a villa kertjében elfogott egy 
kommunista diákot, akinek a zsebe tele volt 
téglával. 

KSt-szivüttben elftllfár - \ 
I „Lampel ís Hegyi" gyár. I 

Lezuhant egy repülőgép 
— öl halóit 

Frankfurt november 2. Szerdán délután 12 
óra 50 perckor egy Junkers tipusu repülőgép, 
amely Frankfurtba tartott. Bobrbrunn közeié-
heti lezuhant és a repülőgép ót utasa életét 
vesztette 

Az eddigi megállapítások szerint a szeren-
csétlenséget szárnytörés okozta. Erre mutr.t, 
hogy az egyik szárnyat 100 méterre találták 
meg attól a helytől, ahol a repülőgép valóság-
gal a főidbe fúródott. Az egyik szerencsétlenül 
lárt utas holtteste még a repülőgép alatt van. 
Hároin holttestet a lezuhant gép közeliben ta-
láltak meg. Az ötödik utast, aki az ottani la-
kosok állítása szerint kiugrott a gépből, még 
keresik. 

I belügyminiszter jóváhagyja 
a színházi szubvencióról szóló 

kisgyiilési határozatot 
(A Délmagyarország munkatársától.) A kis-

gyűlés, mint "ismeretes, a városi színháznak 36 
eaer pengő szubvenciót szavazott meg. amely 
összegből a színigazgató nyolc hónapon ke-
resztül havi 2500 pengőt kap kézhez, a töbl.i 16 
ezer pengőt fűtés és vílágitási hozzá járulás cí-
mén szavazta meg a kisgyűlés. A kisgvülésnek 
ezt a határozatát megfellebbezték, mert a szub-
venció összege a színigazgatónak rendelkezés-
re boesájtott ruha- és diszlettárral az ötven-
ezer pengő értékét meghaladja, már pedig a 
kisgyűlés 50 ezer pengőt meghaladó ügyben 
nem határozhat. 

A belügyminiszter most arról értesítette a 
»árost, hogy a fellebbezést elutasította é« 
váhagytn a kisgyűlés határozatát. 

Deszkátfépiilettátftiizifát, szenet 
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Csütörtökön 
megnyílnak asz elemi ísKoláK 

A főorvosi Jelentés sxerlní ax elmúlt Qéten csak Két gyermek-
bénulás történt Sxegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) A gyer-
mekparalizis járvány leküzdésének megbeszé-
lésére ezelőtt két héttel a polgármester össze-
hívta a közegészségügyi bizottságot. A bizott-
ság határozata alapján akkor a polgármester 
elrendelte az összes elemi iskolák november 
3- ig való bezárását. Ez a terminus csütörtökön 
jár le és a tiszti orvosi hivatal szerdán azt je-
lentette dr. Pálfy József polgármesterhelvettes-
nek, hogy a járvánv szünőben van és az iskolák 
zárvatartására további ok nincsen. A tiszti or-
vosi hivatal jelentése szerint az elmúlt héten 
Szegeden mindössze két megbetegedés fordult 
elő. Vigyázó Ágnes, a leányliceum növendéke 
betegedett meg gyermekparalizisben és meg is 
halt és egy csecsemő kapta meg a Heine-Me-
dint. 

A tiszti orvosi hivatal jelentése alapján dr-
Pálfv József elrendelte, hogy csütőrtÖKÖn, no-
vember 3-án az összes eddig zárva tartott is-
kolákban és osztályokban megkezdődjék a 
tanítás, kivéve a leányliceumnsk azt az osztá-
lyait. amelyekben legutóbb a gvermekparali-
zises megbetegedések előfordultak. 

Vasárnap nagy részvét mellett temették el 
Vigyázó Ágnest, a gyennekparalizis járvánv 
áldozatát. A temetésre nagy közönség rrült 
össze s belvárosi temető kupolacsarnokában, 
ahol Vigyázó Ágnes holttestét felravatalozták. 
A közönség türelmesen várakozott a temetés 
kezdetére, ami azonban húsz percet késett A 
gyászolók teljesen megtöltötték a kupolacsar-
nokot, amikor néhány perccel s temetés előtt 
hatósági közeg érkezett a temetőbe a tiszti or-
vosi hivatal rendelkezésével, amely szerint a 
kupolacsarnokot ki kell üríteni, abban a gyá-
szolók tovább nem tartózkodhatnak, csupán a 
szülők maradhatnak a ravatal mellett 

Állítólag a koporsó egészen a temetés nap-
jáig nyitva volt és annak lezárását csak akkor 
rendelte el a tiszti orvosi hivatal, amikor ar-
ról * hivatalban jelentést tettek. 

A Délmagyarország munkatársa ebben az 
ügyben kérdést intézett dr. Aes Sándor tiszti 
főorvoshelyetteshez, aki a következőket mon-
dotta: 

— Nem volt a koporsó nvitva, sőt szurok-
kal is légmentesitetfék, tehát a koporsófedelet 
nem eme Ib ették fel. 

A pénzügyi bizottság 
a gázgyári hozzájárulásból kívánja 

kiegészíteni az inségalapot 
Háromnegyed ér alatt 2.154,412 pengőre nőtt a Táros kffllségvelési hiánya 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az ok-
tóberi közgyűlés az elmúlt hét péntekjén fog-
lalkozott az inségmunka és az inségsegély kér-
désével és akkor a többség ugy határozott, 
hogy a fedezet előteremtésére nézve a pénzügyi 
bizottságtól kér javaslatot 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester szer-
dára hivta ös'szo a pénzügyi bizottságot az ülé-
sen azonban a polgármester muló természetű 
betegsége miatt nem jelent meg és helyette dr. 
Pá'fv József polgármesterhelyettes elnökölt. 

Seultéty Sándor főszámvevő mindenekelőt! 
bemutatta az év első három negyedéről szóló 
kimutatást, amely szerint a rendes bevételi elő-
irányzat alapján 

be kellett volna folyni 6,891.184 pen-
gőnek. ezzel szemben befolyt 4,736.572 
pengő, a költségvetési előirányzatnál 
tehát 2,134.612 pengővel folvt be keve-

sebb. 

Kiadás az első kilenc hónapban előiránvozva 
volt 6 millió 643 ezer pengő, az előirányzott ki-
adás és a tényleges bevétel kőzött s híánv tehát 
I millió 907 ezer pengő. 

Érdekes, hpgy milyen bevételi tételekn" 
folyt be lényegesen kevesebb, mint amennyit 
előirínvoztaíc. 

Pótadó ciméi: 1,068.390 pengő volt az elő-
irányzat, befolyt 692.784 pengő, tehát 363.606 
pengővel kevesebb; az előirányzott 405.157 

pengő kereseti adóból mindössze csak 192.983 
pengő volt a bevétel, a hiány 212.174 pengő. A 
borfogyasztási adónál 72.364 pengővel, a for-
galmiadó részesedésből kereken 100 ezer pen-
gővel folyt be kevesebb. 99 ezer pengővel folyt 
be kevesebb a házbéreknél és ijesztően nagy té-
tel a földhaszonbéreknél be nem folvt Ssszeg: 
281.566 pengő. 

A főszámvevő jelentését a pénzügyi bizott-
ság hozzászólás nélkül tudomásul vette. 

Ezután tértek át az inségsegély és inségmun-
ka ügyére. A legutóbbi közgyűlésen Szabó Gé-
za tanácsnok tudvalevőleg bemutatta a szegedi 
inségakció tervezetét amelyre a költségvetés-
ben biztosított szegényalapi kiadáson kívül 

428 ezer pengőre lenne szükség. 

Ennek fedezetére rendelkezés-e áll 80 ezer pen-
gő államsegély. A legutóbbi közgyűlés óta le-
érkezett 

a belügyminiszter leirata, amelyben 
arról értesíti a várost hogy az ínség, 
akrióhoz 80 ezer pengővel járul hozzá. 

A közgyűlés elhatározta, hogy kivet! a társa-
lati ás )8vedelmi adó 20 százalékát ebből 100 
ezer pengő bevételt várnak. A szükséges ösz-
szeg további réssé fedezetlen, mert a közgyűlés 
nem akarta a kereseti adóalapot 2 százalékkal 
megpótlékolni. Ebből az adóból távolról sem 
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