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100 ezer pengős államsegélyt kér a város 
a téli ínség enyhítésére 
Összeállították az inségmunkák programiát 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
belügyminiszter már régebben felhívta a vá-
ros hatóságát a téli inségmunkaprogram ősz-
szeállitására. Dr. vitéz S z a b ó Géza népjóléti 
tanácsnok a mérnöki hivatal közreműködésé-
vel a napokban készült el ezzel a munkaprog-
rammal és azt dr. S o m o g y i Szilveszter pol-
gármester fölterjesztette a belügyminiszterhez. 

A télire tervezett inségmunkák programjába 
a következő munkálatok kerültek: a homok-
rakodó földmunkáinak folytatása, a SziUéri-
csa torna rendbehozása, a Szilléri-csatorna 
melletti terület rigolirozása, az árvízvédelmi 
földmunkák, az Etelka-sori tó rendezése, több 
felsővárosi ucca feltöltése, a Klebelsberg-telepi 
ártézi kut fölös vizének a Holt-Tisza medrébe 
való levezetése, a Szőregi-ucca gyalogjárdái-
nak egyengetése, a móravárosi templom kert-
iének rigolirozása és a kisvasút átrakodó ál-
lomása mellett exportpiac céljaira kijelölt te-
rűlet feltöltése. A kertészeti munkák közül 
ezek kerültek a programba: a faiskola-munká-
latok, a Boldogasszony-sugárul parkosításának 
folytatása egészen az állomásig, a fizikai inté-
zet és a városi gimnázium között lévő Rerrich 
Béla-tér parkosítása, végül a Kálvária-téri 
munkálatok folytatása. 

A programba fölvett munkálatok elvégzésé-
re összesen százötvenezer munkanapra van 
szükség. 

összeállították az inségmunka-program költ-
ségvetését is, amely szerint munkabérre, fel-
ügyelő-dijakra és anyagokra 255.000, a mun-
kasok természetbeni ellátására, népkonyhára, 
kenyérre és szalonnára 75.000, a napközi ottho-
nok fenntartására 25 000, a munkaképtelenek 
támogatására (kőzsegélv. gvorssegély, nép-
konyhái élelmezés) 70.000, tűzifasegélyre 20 

ezer, a szellemi inségmunkások foglalkoztatá-
sára (havi 30 pengő fizetéssd) 45.000, összesen 
tehát 490.000 pengőre lenne szükség. 

Ez a költségvetés kizárólag az öt téli hónapra 
vonatkozik. A 490.000 pengős szükségletre a 
város költségvetése és a szegényalap 190.000 
pengő fedezetet nyújt abban az esetben, ha az 
idén is kivetik az inségjárulékot, még pedig 
ugyanolyan arányban, mint a mult évben, 
meg 200.000 pengő jövedelemre lehet számíta-
ni, összesen tehát 390.000 pengő fedezet mutat-
kozik és így a hiány kereken 100.000 pengő. 

A polgármester most ezt a költségvetést is 
közölni fogja a belügyminiszterrel es kéri a 
100.000 pengős hiány államsegélyként való ki-
utalását. Az előterjesztést Szabó tanácsnok el-
készítette és hivatkozik benne arra, hogy a 
város államsegély nélkül nem vállalhatja1 a 
téli inség problémájának megoldását. A terve-
zet végrehajtása esetén a szegedi ínségesek 
legalább annyit kereshetnének, hogy abból 
lakbérüket kifizethetnék, élelmezésükről pedig 
a népkonyha gondoskodna. Ha azonban még 
ezek a szük keretek sem állanának a város 
rendelkezésére, ha a kormány nem utalná ki 
a kért államsegélyt, akkor nem csak a nép-
konyhák működését kellene korlátozni, hanem 
az inségmunkák kereteit is, ennek pedig az len-
ne a következménye, hogy a lakbérhátralékos 
ínségeseket egymásután lakoltatnák ki a téli 
hónapok alatt s a rossz táplálkozás miatt a mun-
kaerő tragikus arányokban, talán helyrehoz-
hatatlanul csökkenne. 

Közli a miniszterrel a polgármester azt is, 
hogy a város a költségvetés és a szegényalap 
keretében az év többi hónapjaiban ugy-ahogy 
gondoskodik az ínségesekről, az állam fokozot-
tabb segítségére csak az öthónapos inségidő 
alatt van nélkülözhetetlen szükség. 

A munkanélküliség, 
az algyői hld 
és az ujszegedi iskola kérdése 

a közigazgatási bizottság pénteki ülésén 

A szabadtéri játékok és a Szeaedi Hét alatt 300.000 
pengőt költöttek Szegeden az idegenek 

Még mindig nem szOntetfék meg az egészségtelen állagotokat az ufszegedt Isko-
lában — Bizottság vizsgálja meg a szegedi gazdák súlyos helyzetét 
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vényhatóság közigazgatási bizottsága pénteken 
délután tartotta a nyári szünet után első ülését 
Bárányi Tibor főispán elnökletével. 

A polgármester jelentését dr. Rőth Dezső tb. 
tanácsnok terjesztette elő. A jelentés szerint 
augusztusban tizenhat adóárverést tartottak a 
város területén. 

Dr. Pap Róbert a jelentéshez szólva 

a munkanélküliség kérdésével 
foglalkozott. Kérdezi, hogy milyen arányú je-

lenleg a munkanélküliség Szegeden és a pol-
gármester milyen módon kiván gondoskodni 
ugy a fizikai, mint a szellemi munkanélküliek-
rőí Foglalkozott ezután a szabadtéri játékok 
és a Szegedi Hét kérdésével, adatokat kért a 
polgármestertől az idegenforgalomra vonatko-
zólag. 

Dr. Biedl Samu az iránt érdeklődött, hogy 
miért számolt be pénztári hiányról a polgár-
mester. 

Dr. Szivessy Lehel elmondta felszólalásá-
ban. hogy Fabinyi Tihamér kereskedelmi mi-
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niszter szegedi látogatása alkalmával dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes kérdést intézett 
hozzá 

az algyői hld 

ügyében. A miniszter kijelentette, hogy a sze-
ged—budapesti ut felépítése után sor kerül en-
nek a hídnak a felépitesére. Indítványozta, hogy 
a bizottság írjon fel az ügyben a kereskedelmi 
miniszterhez. 

A felszólalásokra dr. Somogyi Szihreszter vá-
laszolt. Elmondotta, hogy tudomása szerint a 
kormány az idén is utal ki államsegélyt a vá-
rosoknak a téli inség enyhítése érdekében, de 
az államsegély kisebb lesz a tavalyinál és a 
miniszter ezért valószínűleg nagyobb inségjá-
rulékot vet ki. 

— A szabadtéri játékok 
és a Szegedi Hét — folytatta a polgármester —-
tekintélyes idegenforgalmat vonzott Szegedre. 
Az első vasárnap, amikor „Az ember tragédiá-
j áé t adták elő a Templom-téren, 3500 idegen 
jött Szenedre, a második vasárnap 2000 volt a 
vendégek száma. A számitások szerint az ide-
genek összesen mintegy 300.000 pengőt hagytak 
Szegeden. A forgalomról persze pontos adataink 
nem lehetnek. 

Dr. Bied! Samu felszólalására kijelentette a 
polgármester, hogy pénztári hiánv nincs tulaj-
donképen, mert a pénztárnak hiánya nem le-
het. Ez csak egy helytelen kifejezés, amely-
nek jelentése az, hogv a bevételek összege ki-
sebb volt a kiadásokénál. 

A bizottság elhatározta, hogy felír az algyői 
hid ügyében a kereskedelmi miniszterhez. 

Ezután következtek a hivatali jelentések. Az 
árvaszék jelentését Hegedűs Antal árvaszéki 
elnök terjesztette elő. A főorvosi jelentés sze-
rint a város lakossága az eVmult hónapban 43-
mal növekedett. 

Az egészségügyi helyzet 
kielégítő. 

Dr. Biedl Samu szólalt fel a jelentéshez. Kér-
te a főorvost, hogy tartson egészségügyi vizs-
gálatot az újszegedi iskola szuterén}ében, amely 
melegágya a fertőző betegségeknek. Ezek az 
¿liánotok még Mucsán is megbotránkozást kel-
tenének. Szeretné, ha ebben a szégyenletes 
ügyben többé nem kellene felszólalnia, de ki-
jelenti, hogy szűkség esetén minden alkalmat 
felhasznál ennek a botrányos állapotnak az os-
torozására. A tanügyi hatóságok tehetetlenek, a 
főorvos kötelessége, hogij betiltsa a tanítás' 
ezekben a helyiségekben. 

Bárányi főispán elmondta, hogv juliusban 
mérnöki szemlét rendelt el 

az «{szegedi iskolában. 

A mérnöki hivatal elkészítette a költségvetést a 
'ényleg lehetetlen állapot megszüntetésére. Meg 
van győződve arról, hogy a polgármester mó-
dot fog találni a kérdés megoldására. 

Somogyi polgármester: Az igazat megvallva 
arra számítottam, hogy mire hazaérkezem, 
már elintézve találom ezt a kérdést. A mérnök? 
hivatalból még nem kaptam erre jelentést. A 
legnagyobb baj az, hogy a városnak nincs pénze, 
ideiglenesen él lehetne helyezni az iskolát a 
majdnem üresen álló szerb-bánáti konviktus-
ba. Ha a rendőrséget betelepíthették annakide-
jén a város megkérdezése nélkül, most a váró« 
is ígénvbeveheti ezeket a helyiségeket, hiszen 
a közegészségügy érdeke kívánj«. 

A közieazeatási bizottsác ezután a főispán ja-


