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Több, mint félmillió liter tef Kellene 
a szegedi tshotösggerehek uzsonnájára 

Az ingyentejakció vezetőségének megbeszélése a városházán 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi ingyentejakció vezetősége kedden délben 
a városházán üléslt tartott, amelyein Szanyi 
István fővegyész beszámolt az akció multévi 
eredményéről. Ezután elhatározták, hogy az in-
gyentejakciót a multévinél jóval szélesebb ke-
retek között folytatják. Október 14-én a város 
forgalmasabb pontjain gyűjteni fognak a tej-
akció céljaira. Az ülésen jelenvoltak a nő-
egyesületek ellenőrei is és bejelentették, hogy 
kész örömmel vállalkoznak a gyűjtés irányí-
tására. Elhatározta az értekezlet, hogy a télen 
színházi és mozielőadást rendez egy-egy es-
tén a tejakció javára-

Felvetődött az a gondolat, hogy be kellene 
vezetni Szegeden is az iskolaorvosi intézményt-
A népiskolákban a közelmúltban 12.000 gyer-
meket vizsgáltak mag, célszerű lenne a közép-
iskolákban is egészségügyi vizsgálat alá venni a 
diákokat-

Ajánlatosnak tartotta az érfcekezJet azt is. 
ha próbaképen bevezetik a fogorvosi vizsgá-
latokat is az óvódákban, az elemikben és a 
középiskolákban. Erre a célra az akció vezető-
sége a következő évi költségelőirányzat terhére 
100 penget szavazott meg- foglalkozik az ak 
ció vezetősége azzal a kérdéssel is, hogyan le-
hetne megszüntetni az iskolákban a közös csu-
porból való ivást. Az egészségtelen közös bög-
rék helyett szökőcsapokat kell felszerelni-
Kiss Károly tanfelügyelő bejelentette, hogy a 

Vöröskeresztegyesületnél eljára ebbe az ügyben 
és odahat, hogy az egyesület vállalja a szökő-
osapok felszerelésének költségét. 

Letárgyalta az értekezlet dr. Grüner István 
törvényhatósági bizottsági tagnak az iskolai 
tejakció kiszélesítésére vonatkozó indítványát 
is. Dr. Grüner azt javasolta, hogy minden 12 
éven aluli iskolásgyermeknek juttassanak na-
ponta 2 deci tejet- Megállapították, hogy 9695 
12 éven aluli iskolaköteles gyermek van Szege-
den és számukra 9 hónapon át 436.275 liter tejre 
volna szükség. Rajtuk kívül a 3211 szegedi óvó-
dás tejszükséglete 139.995 liter volna, összesen 
tehát 568-270 liter tej kellene- Ennek költsége 
136.384 pengő lenne, ha paszterizált tejet szol-
gáltatnának ki, kannás tej esetén 93.764 pengő, 
paszterizálatlan, nyers tej használata esetén 
pedig 85-340 pengő kellene az ilyen arányú ak-
ció lebonyolítására. Megállapította az értekez-
let- hogy erre nem lehet Szegeden fedezetet ta-
lálni. Hozzászólt a kérdéshez dr. Kramár Jenő 
egyetemi tanár, a gyermekklinika vezetője is 
és kijelentette, hogy felfogása szerint az ösz-
szes iskolakötelesek tejjel való ellátására nincs 
is szükség, mert egy részük otthon bőséges 
táplálékban részesül. 

Az értekezlet végén az elnöklő dr- Kemenesy 
Tibor népjóléti tanácsnok a hatóság nevébe»! 
köszönetet mondott Szanyi István fővegyész-
nek és mindazoknak, akik az akció lebonyolí-
tásában közreműködtek. 

ezt könyvvásárlás alakjában fizetik ki. A rösz-
kei templom tataroztatására 200 pengő, a sze-
gedi Vitézi Szék házának renoválási munkájá-
hoz pedig 2000 pengő engedélyezését javasolta 
a bizottság. Végül a gyámtári tőkék gyümöl-
csöztetésével foglalkozott a szakbizottság, de 
mivel ez a tárgy nem volt teljesen előkészjtve. 
nem hoztak döntést-

Nagy kereseti lehetőség! 
UJ ÜZLETÁGHOZ Helyben és vi-

déken üzletszerzők felvétetnek. JE-

• r LENTKEZÉS a Szegedi Kereskedel-

í mi és Iparbank biztosítási osztályá-

nál, Providentia Biztosító vezérügy-

nökségénél, Kárász-ucca 4., DÉL-

UTÁN 2 - 4 ÓRA KÖZÖTT. 

Németországból már csak 
tiz márkát szabad kivinni 

a külföldre utazóknak 
Berlin, október 2. Németországból a legújabb 

rendelkezések értelmében már csak tiz márkát 
lehet kivinni külföldi utazásoknál. Legutóbb 
még ötven márka volt az az összeg, amelyet 
egy-egy utas külön engedély nélkül kivihetett, 
hétfő óta azonban tiz márkára szállították le 
ezt az összeget s a tiz márkát is csak ezüst-
pénzben szabad kivinni- Miutái Németország-
ban a külföldi vasúti jegvet lehet megvá-
sárolni márka ellenében, ez az uj intézkedés 
gyakorlatilag annyit jelent, hogy pusztán 

szórakozásból német "állampolgár nem mehet 
külföldre. 

Amerikában a munka-
képes lakosság 10 szá-
zaléka kenyér nélkül van 

Newyork• október 2. Az amerikai szakszer-
vezeti szövetség főtanácsának .ezévi rendes 
közgyűlése, amely hétfőn kezdődött Sanfran-
ciskóban, éles támadásokat hozott Roosevelt el-
nök gazdasági politikája ellen- A főtanács elé 
terjesztett évi jelentés megállapítja. hogy 
Roosevelt elnök minden fáradozása hiábavaló 
volt, mert nom tudta megjavtani az ország 

gazdasági helyzetét- A legtöbb iparágakban 
a munkanélküliek száma a folyó év első felében 
9.8 százalékkal emelkedett s általában véve a 
munkaképes lakosság tiz százaléka továbbra 
is kenyér nélkül van. A dolgozók helyzete is 
rosszabbodott, amennyiben a munkabérek át-
lagban 7-4 százalékkal osökkentek. ugyanakkor, 
aimikor a létfentartási költségek indexi mind-
össze 5-2 százalékkal ment vissza. 

Meghalt a domaszéki 
mészáros, aki bétfin 

mellbelőtte magát 
(A Délmagyarország munkatársát*?.) Beszá-

moltunk arról, hogy Dékány András 51 esz-
tendős domaszéki mészáros hétfőn délelőtt ön-
gyilkossági szándékból mellbelőtte magát. A mé-
szárost a mentők hozták be a szegedi köz-
kórházba- Itt megoperálták, de a golyó oly sú-
lyos sebet ejtett rajta, hogy az operáin nem 
használt. A mészáros kedden délben meghalt 
A rendőrség a kórházi ágyon kihallgatta Dé» 
kányt, aki elmondotta, hogy életuntságból kö-
vette el tettét. Régóta foglalkozott már az ön-
gyilkosság gondolatával, tervét hétfőn keresz-
tülvitte- Az ügyészség az e' scdéiyt kiadta Dé-
kány eltemetésére. 
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Szerdán a remek mngvar !i m : 

AZ UJ ROKON 

bizottság 
tárgyalja le a Back~malom 
kövezelvám~ilgyét 
Fenntartják a hidvámokat és felemelik a szikvizadót 
Együlíesülésí tarlóit a pénzügyi és a fa vadai mi b zoliság 

(A Délmagyarország munkatársától) Az 
egyesitett pénzügyi és javadalmi bizottság ked-
den délután ülést tartott dr. Tóth Béla polgár-
ímesterhelyettes elnökletével-

Dr- vitéz Gombos József aljegyző előadta, 
hogy a hidvámdijszabás december 31-én lejár, 
javasolja a pénzügyi bizottság a közgyűlésnek, 
hogy mondja ki a régi szabályrendelet meg-
hosszabbítását- Bejelentette az előadó, hogy 
javaslatok érkeztek be a hídvám leszállítására, 
illetőleg eltörlésére, de a polgánmester állás-
pontja az, hogy a város költségvetése nem 
nélkülözheti a mai nehéz helyzetben a hidvám-
ból származó bevételeket. 

Fenyő Mátyás a hidvámot általában igazság-
talannak tartja és azt kéri, hogy legalább azok 
után a kocsik után. amelyek orvost visznek át 
Újszegedre, szállítsák le a hidvámot. Petrik An-
tal a hídvám teljes etlörlése mellett, dr. Szi-
vessy Lehel pénzügyi okok miatt a hidvámok 
mostani nagyságban való femtartása mellett 
szólalt fel-

A pénzügyi bizottság elfogadta a polgármes-
teri előterjesztést és igy a hidvámdijszabás 
meghosszabbítására tesz javaslatot-

A Back Bernát Fia rt. beadványt intézett a 
városhoz, amelyben bejelentette, hogy gabona-
raktárat rendezett bejés kérte, hogy a transitóáru 
után-engedje el a város a kövezetvámot. A Köz-
raktárak ugyanebben az ügyben két beadvány-
nyal fordult a városhoz, mindkettőben az el-
len érvelt hosszan, hogy a Back Bernát Fia 
rt.-nak a kövezetvámmentességet megadják. 
Az első felszólaló Fenyő Mátyás volt. Felszó-
lalásában támogatta a Back Bernát Fia rt- ké-
relmét-

Pásztor József azt fejtegette, hogy az igaz-
ság és a közérdek elve alapján vagy meg kell 
adni a kövezetvámmentességet a Back Bernát 
rt.-nak si, vagy meg kell vonni a Közraktárak-
tól. 

Dr- Dettre János a kérelem elutasítása mel-
lett érvelt szintén elismerve azonban azokat 
az érdemeket, amelyeket Pásztor felszólalása 

szerint a Back-malom, mint malom-üzem szer-
zett és amelyeket, mint gabonaraktár máris 
gyarapított azzal, hogy a' méltányos tarifa fel-
állításával, tarifamérséklésre kényszeritette a 
Közraktárakat. 

Dr. Szekerke Lajos tb. tiszti főügyész be-
jelentette, hogy a Közraktárakkal kötött szer-
ződés értelmében, a 30 évvel ezelőtt megadott 
kedvezmény nem vonható meg-

Dr- Kertész Béla a Back Bernát Fia rt. ké-
relmének teljesítése mellett felhozható méltá-
nyossági szempontokról beszélt és azt java-
solta, hogy adják ki az ügyet a kereskedelmi 
és iparkamarának, amely bizottságilag tárgyal-
ja le, készítse elő és "tisztázza egyes tisztázat-
lan kérdéseket. 

Dr- Bodnár Géza a kérelem teljesítése mel-
lett érvelt. 

Pásztor lózsef ujabb felszólalásában azt ja-
vasolta, hogy az ügyet további előkészítés vé-
gett adják vissza a polgármesternek. 

Dr. Dettre János egy szükebbkörü bizott-
ság kiküldését javasolta, amihez Pásztor Jó-
zsef hozzájárult és azt az egyesitett pénzügyi 
és javadalmi bizottság egyhangúlag elfogadta-

Dr. Dobay Gyula a szikvizfogyasztási adó-
nak 2 fillérről 10 fillérre való felemelését java-
solta. Dr. Bíedl Samu az emelés arányát so-
kalta, Petrik Antal helyeselte. Löffler György 
a szikvizadó felemelése ellen szólalt fel- Végül 
a bizottság a polgármester javaslatát fogadta 
el, amely szerint a szikvizadónak négy fitérre 
váló felemelését fogják javasolni a közgyűlés-
nek. 

Az együttes ülés után a pénzügyi bizottság 
tartott értekezletet és többféle kérelmet tár-
gyalt le. A szegedi görögkeleti magyar egy-
ház azt kélte, hogy a természetbeni lakáson 
kivül készpénzsegélyt is adjon a város, hason-
lóan a többi kisebbségi egyházakhoz. A bizott-
ság azonban nem javasolja a kérés teljesíté-
sét, tekintettel a város nehz pénzügyi helyze-
tére- Egy szegedi irodalmi társaság részére 200 
pengő támogatást szavazott meg a bizottság, 


