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A szegedi orvosszövetség tárgyalásai 
az orvoskamarai tervezetről 

(A Délmogvarország munkatársától.) Né-
hány nap óta az Orvosszövetség szegedi fiók-
ja minden este ülést tart hivatalos helyiségé-
ben. A zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokról 
olyan hirek terjedtek d, hogy a szövetség per-
manens ülései az OTI. orvosügyeivel állanak 
összefüggésben. 

A Délmagyarország értesütése szerint a na-

pok óta tartó üléseken nem OTL-ügyekről fo-
lyik a vita, hanem az orvoskamara tervezetéi 
lárgvalják. A tervezetet a szövetség központja 
küldötte le Szegedre. A tervezet 75 pontból áll 
és a szegedi orvosok most pontról-pontra meg-
vitatják a javaslatot. Az ülések nem túlságo-
san nagy érdeklődés mellett folynak. 
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20 ezer fizetési megfagyás 
ínség járulékról 

A közigazgatási bizottság felír a "kormányhoz a borfogyasz-
tási adó Ügyében 

TUr§eieilen egészségügyi helyzet az ufszegedi 
isicolában 

*A Délmagyarország munkatársától.) A 

közigazgatási bizottság kedden délután tar-
totta meg dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter elnökletével novemberi ülését 

A főorvos jelentése szerint 

az egészségügyi viszonyod pél-
dátlanul kedvezőtlenek voltak 

a gycrmekparalizis-megbetegedése!; miatt. A 
többi ragályos gyermekbetegség aránya rend-
kivül alacsony volt és szokatlanul kicsi volt 
a tifusz halálozási arányszáma is. A népességi 
statisztika 15 csökkenést mutat. 

A főorvos jelentését hozzászólás nélkill vette 
tudomásul a bizottság. Ezután Juaouits Ist-
ván főtanácsos 

a rendőrkapitányság Jelentését 
Olvasta fel. 

A jelentés szerint októberben 3 gépkocsi vizs-
gálat volt Beszolgáltattak 74 gépkocsi rendszám-
táblát Tulajdonosváltozás 28, kerületváltozás hat 
esetben történt. Vezetői vizsgára 19-en jelentkez-
tek, akik közül kettőt utasítottak ismétlői vizsgá-
ra. 

— A közbiztonsági állapot — mondja tovább a 
jelentés —, kielégitő volt A bűncselekmények szá-
ma nem haladta meg a szokásos mértéket. Na-
gyobb aránvu bűncselekmény nem fordult elő. Az 
elmnlt hónapban 5S3 bűnügyben folytattak le nyo-
mozást amelyek közül 339 volt az eredményes, 163 
az eredménytelen, 81 esetben pedig még folyamat-
ban van a nyomozás. A bűncselekmények közül az 
emb?T élete és testi épsége ellen 34 irányult erek 
kő-ül 1 volt halálos kimenetelű. A vagyon ellen 
iráiyulő bűncselekmények szánva 313, amelyek 
közül 198 volt a lopás, öngyilkosság 4, eltűnés 14 
r-setben fordult elő. A balesetek száma 151, közü-
lük 1 volt halálos. Az előfordult bűncselekmé-
nyekkel kapcsolatban 31670 pengő 53 fillér kárt je-
leritc'.tck bc, am:!ynek nagy része a nyomozás so-
rún megtérült Szélsőséges mozgalmat az elmúlt 
hónapban smn észlelt a rendőrség. 

A jelentéshez dr. fíledl Samu szólalt fel. 
Arra hivta fel a kapitányság figyelmét, hogv 
a nyilvános helyek: kávéházak, vendé-!?k be-
járata előtt kis gyerekek rohanják meg a ven-
degeket. A gyepekkoldusok életkora 4 évnél 
kezdődik. A rendőrségnek ezt meg kellene aka-
dályozni mert kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel járhat az, ha a gyerekek koldulással 
kezdik életpályájukat. 

A rendőrség képviselője válaszában kije'en-
fotte. hogy a szükséges intézkedéseket megte-
szi!?. 
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Lindauer Ferenc pénzügyigazgatóhelyettes 
mutatta be ezután jelentését 

Dr. Pap Róbert 

a borfogyasztási adó 
eltörlésének kérdésével foglalkozott A kor-
mány a városnak ezt a jövedelemforrását meg-
csonkította. írjon fel a bizottság ez ellen a kor-
mányhoz. Felhívja a bizottság figyelmét arra 
is, hogy az ujabb rendelkezések szerint megszű-
nik az adófizetés iránti megintés. így a közön-

ség nem tudja, hogy például az inségjárulék 
címén mennyit kell majd fizetnie. 

A polqármesler helyesnek tartja, hogy a köz-
igazgatási bizottság irjon fel a kormányhoz 
és kérje, hogy a kormány gondoskodjék a 
borfogyasztási adó csökkentése következtében 
előálló hiány pótlásáról. 

Dr. Hammel Fidél bejelentette, hogy az adó-
hivatal 

20.000 darab fizetési megha-
gyást 

állított ki az inségjáí ulékról. A fizetési meg-
hagyások kikézbesítését most kezdik meg és 
az érdekelteket ezek a fizetési meghagyások 
tájékoztatják a fizetési terminusokról. 

Kiss Károly tanfelügyelő jelentéséhez dr. Bledl 
Samu szólalt fel. Kifogásolta, hogy 

a város még most sem hozatta 
rendbe az ujszegedi iskolát. 

A falakat nem szigetelték megfelelően, a tan-
termek leveyöje tűrhetetlenül nedves és tgy 
az ablakokat a legnagyobb hidegben is nyitva 
kell tartani. Ezt a kérdést me* kellene oldania 
a városnak. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes ki-
jelenti, hogy saját meggyőződése szerint az 
ujszegedi iskola tantermei nem alkalmasak ta-
nítási célokra. Kerestek az iskola számára más 
alkalmas helyet, tárgyaltak a szerb internátus 
néhány helyiségének használatbavételéről, de 
eredménytelenül A legelfogadhatóbb megoldás 

az lenne, ha a meglévő iskolaépületre egy uj 
emeletet építenének. Ez 36.000 pengőbe kerülne, 

de pénz nincs rá. Ebben a tanévben más meg-
oldást nem lehetett találni, mint azt, hogy 
valamennyire rendbehozták az épületet. 

Somogyi polgármester felveti azt a kérdést, 
hogy az ujsze^tdi kislakások alkalmasak lehet-
nének-e néhány osztálv elhelyezésére. 

Göllner mérnök az államépitészeti hivatal Je-
lentését mutatta be, majd Sera Gyula gazda-
sági felügyelő terjesztette elő jelentését 

A jelentés szerint a mnlt hó időjárása a me-
zőgazdaságra kedvező volt, amennyiben kellő 
mennyiségű csapadék hullott alá s így a szántás 
végzése átlagban véve körmvü volt 

Az őszi vetéseket 

általában bevégezték a gazdák, csupán egyes he-

lyeken van még kisebb terület vetetlen, az alsó-
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központi kisbérlők földjein. Az őszi vetőmagakciót 
a gazdasági felügyelőség bonyolította 1& Takar, 
m&nyfélék terméseredménye átlagwn kielégítő. 
Kellő mennyiségű széna és takann£nyszalma áll 
a gazdaközönség részére, »mi bőven fedési a jó. 
szág ellátására szükséges mennyisége*. így a jó* 
szágállomány teleltet és« nehézségbe nem fog M< 
kőzni.. Takarmányrépából is Jó tennáaeredméoy 
mutatkozik. Takarmányrépa szoöést befejezték « 
gazdák. Az állatárak még mindig elég alacsonyak, 
némi áremelkedés mutatkozik a tenyéesá]latok vá-
sárlásán 1L A sertéshizlalásnál apadás mutatkozik, 
aminek oka a uyár és az ősz folyamán nagy mér. 
tékben fellépett sertésvéssrs vezethető vissza. K 
mezőgazdasági munkások elheiyeakedés« még mis. 
dig elég nehéz. A munkások egy hányada a cu-
korrépa szedésééi, valamint a takarmányrépa sze. 
désnél nyer alkalmazást A napszámbérek október, 
ben a következőképpen ttafcultak: Hrtnapasáa: 
l.flO-MQ, flu, lány 1-1.50 pengőig. 

Dr. Pap Róbert felvilágosítást kért a gazda-
sági felügyelőtől a külterületi állapotokról, kü-
lönösen a mezőgazdasági munkások és a kis. 
bérlök szociális helyzetéről. 

Séra Gyula kijelentette, hogy a tanyán élö 
mezőgazdasági munkások helyzete Jobb, mint 
a mult télen volt, még pedig a Jó burgonya, 
termés következtében. Vannak egyes részek, 
ahol a kisbérlöket súlyos Ínség fenyegeti. 

Kis Károly tanfelügyelő bejelentette, hogy i 
tanyai iskolákban összeírták a segélyre szoruló 
szegény gyermekeket. Tizenegy tanyai Iskolá. 
ban ncpközl otthont szerveznek, ahol ez Ín-
séges gyermekek ebédet kapnak. 

Klekner Géza állategészségügyi felügyelő je-
lentésével a bizottság ülése öt órakor vétret ért 

II székesfehérvári választás 
Székesfehérvár, november 15. A választási 

biztosok kedden este befejezték a két jelölt ál-
tal benyújtott ajánlási ivek felülvizsgálását 
Hóman Bálint kultuszminiszter ivein 5056, 
Friedrieh István ivein 1702 ajánlást fogadtak 
el. így pótajánlásra egyik félnek aines szük-
sége. 

1 ¡apán tailunáataszlréfa 
London, november 15. A japán tajfunka-

tasztrófa áldozatainak szí: ma a hivatalos vetz-
teségla jstrom szerint 100 halott. 25 sebesült 2(1 
eltűnt. 100 ház teljesen, 2500 részben romba-
dőlt. 40.000 házat elborított az ár. amely egy 
rendkívül hev»?s felhőszakadás következtében 
támadt 
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