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Mit hagyott meg 
a miniszter a makói 
inségprogramban 

(A Délmagyarország makói tndfeitfifdtót.) A 
városi szegényügyi bizottság csütörtökön dél-
előtt 9 órakor tárgyalja a szegényházi szabály-
rendelet üífyét. Ezen az ülésen Niuelszky pol-
gármester bemutatja azt a jelentését, amelyet 
az kid inségakció tárgyában a képviselőtestü-
let hétfői közgyűlése elé terjeszt s amely a 
belügyminisztériumi ankéton leredukált inség-
nrogramot tartalmazza-

A módosított program szerint összesen 80.000 
pengÖ keretében folytatható le az idei inségak-
ció, amelyből a város 13.000 pengőt visel. 30-000 
pengőt remélnek a kivetendő inségjárulékból és 
37.000 pengőt ad az állam- Az inségakció kereté-
ben végrehajtandó földmunkákra 46.110. ipad 
munkákra 3890 pengőt, szellemi munkára 7000 
napközi otthonokra 6000. munkaképtelenek tá-
mogatására 14.000, csecsemő védelemre 3000 
pengőt irányoz elő a megváltozott program- A 
miniszter által engedélyezett ipari tunkák kö-
zött egészen apró tételek, járdajavítás, áteresz-
épités ós ártézikutak vízmedence-épitése sze-
repel-

Bejelenti a polgármester azt is, hugy a mi-
niszter a kilátásba helyezett állatni támogatás-
ból 10.000 pengőt előlegképen november elsején 
folyásit, a további összeget pedig a szükséghez 
képest fokozatosan folyósítja-

Gondatlan anyák 
a törvényszék előtt 

(A Délmngvarorsníg munkatársától.) R a -
v a s z Lajosné vásárhelyi asszony gondatlan-
ságból okozott sulvos testisértés miatt került 
szerdán a törvén\ suék elé. Két éves L á s z l ó 
nevű fia az ő gondatlansága folytán ezév tava-
szán marólúgot ivott és súlyosan megsérült. Az 
anya » nwoluggal lelt edénvt a konvhn föld-
jére helvczte, olvan helyre, ahol a gyerek köny-
nyen elérhette. A saerüai tárgyaláson az asz-
szony elismerte bűnösségét. A bíróság 30 pen-
gő pénzbüntetésre Ítélte. — Hasonló bűncselek-
ménnyel vádolta az ügyészség H e ge d ü s La-
josné gajgonvai asszonyt is. A mosáshoz ké-
szített iQgKŐoWntot itta meg a két éves L a j o s 
nevű gvereke. A bíróság őt is 30 pengőre Ítél-
te, de az ítélet végrehajtását mindkét esetben 
próbaidői* felfüggesztette. 

Villanyvilágítást kapnak 
a keletcsanádi községek 

A miniszter jóváhagyta a közszállilási 
szabályzattól eltérően kötött sierzödé-

seket 

(A Délmagyarország makói tudósitóidttf.) 
Régóta húzódó probléma volt a keletcsanádi 
községek villamosításának ügye. Csanádpalota. 
Mezőkováosháza, Végegyháza, Riíormátusko-
vácsháza, Csanádapáca, Kunágota és Dombira-
tos községek annakidején az orosházi Tótli-ma-
lom és villamosteleppel kötöttek szerződést 
távvezeték építésére Ss villamosenergia szol-
gáltatására. Ezeket a szerződéseket a Felső-
dunántuü Villamiossási Részvénytársaság meg-
támadta azoti a cimen. hogy azok nem a köz-
szdllitási sxábA'yzat rendelkezéseinek megfele-
lően jöttek létre. 

Az iigy elbírálása hónapokig húzódott és 
miniszterközí értekezleten is szerepelt, míg ma 
leérkezett a döntés. Ez a döntés a keletcsanádi 
községek szerződéseit a távvezeték építésére 
jóváhagyja. Megállapítja a miniszter hogy tör-
tént ugyan eltérés a közszállítási szabályzat 
rendelkezéseitől, azonban a kereskedelmi mi-
niszter tudtával és felhatalmazásával- Kisebb 
módosításokat is előír a miniszteri határozat, 
ezek a változtatások azonban nem érintik azt 
a lehetőséget, hogy a távvezeték terve már az 
ősz folyamán megvalósuljon. 

A távvezeték létesítése a keletcsanádi közsé-
gek inségmunka problémáját az idén jelentősen 
enyhíti, a továbbiakban pedig igen kedvező hely-
zetet teremt a villamos áramszolgáltatás tekin-
tetében, minthogy a kartelen kivüli villám >ste-
lep a jóváhagyott szerződésekben olcsó áram-
árakat biztosit az érdekelt községeknek• 

Minden hölgy ©F*» harisnyát visel! 
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Isméi Szegedre érkezel! 
a rep!ilő~hizottság 

és folytatja a városi számadások felülvizsgálását 

(A Délmagyarorszóg munkatársától.) A Köz-
érdekeltségek Felügyelő Hatóságának öttagú 
repülő-bizottsága a mult hét végén, mint is-
meretes, befejezte Szegeden a városi üzemek 
felülvizsgálatát és visszautazott Budapestre. 
Már akkor jelezte a Délmagyarország, hogy az 
üzcmvizsgáló bizottság rövidesen visszajön 
Szegedre és tovább folytai ia titokzatosnak tet-
sző vizsgálatát. Szerdán délben meg is érkezett 
Szegedre M o r v a y Zsigmond nv. főispán, a 
Közérdekeltségek Felügyelő Hatóságának veze-
tője a bizottság több tagjával együtt. A bi-
zottság a délelőtti órákban hosszasan tárgyalt 
S k u Í t é t y Sándor főszámvevővel és ennek 
következményeképpen a főszámvevő utasítot-
ta a számvevőségi hivatalokat, hogy a könyve-
lésekről több évre visszamenőleg készítsen ki-

vonatokat. Meglehetős rövid határidőn belül 
kell elkészíteni a könyvelési-másolatokat, ugy, 
hogy most a számvevőségen valamennyi hiva-
talnok lázas munkába kezdett. Ami elkészül, 
azt azonnal továbbítani kell a bizottsághoz. A 
könyvelési szakértők már meg is kezdték a 
munkát. Hogy miért van szükség a könyvelési 
kivonatokra, azt még nem tudják a városhá-
zán, de valószínű, hogy a bizottság a másola-
tokat felviszi magával a minisztériumba és a 
számadásokat ott fogják alaposan felülvizsgál-
ni. Abból a körülmenyből, hogy a bizottság 
vezetője, Morvay főispán is visszaérkezett Sze-

Sedre, arra lehet következtetni, hogy a Közér-
ekeltségek Felügyelő Hatósága ezúttal is több 

napon át marad itt és közvetlen tanácskozásba 
kezd a város hatóságával. 

ü transzkontinentális ul költségeire 
50 ezer pengd kölcsönt kap Szeged 
a transzferalapból 

(A Délmagyarország munkatársától.) Amikor 
pá- héttel ezelőtt a transkontinentálís ?.utóut vo-
nalán helyszíni bejárást tartottak, dr. Pálfy Jó-
zsef polgármester- mint ismeretes, 50.300 pengős 
hozzájárulást helyezett kilátásba az építkezé-
sekhez a város részéről. A város hatósága an-
nakidején arra kérte a kereskedelmi minisz-
tert, hogy ezt az összeget a transferalapból ad-
ja kölcsön a városnak és méltányos fizetési 
feltételeket állapítson meg. 

Most érkezett meg a városfioz a belügymi-
niszter válasza- Közli a miniszter, hogy hajlan-
dó a transferalapból 50-000 pengő kölcsönt adni 
a városnak, még pedig azzal a feltétellel, ha 
1935 junius 30-tól kezdődően félévenkint esedé-
kes 10 egyenlő részletben visszafizeti azt a 
transferalapnak. A kölcsön után 5 százalékos 
kamatot kér a miniszter a várostól. 

A polgármester most a belügyminiszter leira-
tát bemutatja a közgyűlésnek. 

Tcüfflér-sialtáliirenticlet heluett 
vigalmiadé emettst ajánl a varosnak 

a belügQmlnfcKer 
(A Délmagyarország munkatársától.) Bakó 

László és dr- Dettre János törvényhatósági bi-
zottsági tagok indítványára még a multévi de-
cemberi közgyűlés elkészítette a tejfillér-sza-
bályrendeletet, amely a sz-cgénygyermekek tej-
ellátásának fedezésére szükséges tejfillérek 
szedéséről szólt. Annakidején a szabályrende-
lettervezetet felterjesztették a belügyminiszté-
riumba jóváhagyás céljából, de az elintézés 
mindezideig késett Most azután a belügymi-
niszter arról értesítette a polgármestert, hogy 
a szabály rendelettervezetet nem hagyja jóvá. 
Azzal indokolja ezt a határozatát a miniszter, 
hogy a színházba, moziba és egyéb szórakozó-
helyre járó közönség további megterhelését 
nem tartja megengedhetőnek- Közli leiratában a 
belügyminiszter, hogy a mozik 10 százaléktól 
15 százalékig terjedő vigalmiadóval terhelhetők 
meg és tekintettel arra. hogv Szegeden 10 
százalék a mozik vigalmiadója, a városnak 
módjában van felemelni a vigalmiadó kulcsát, 
hogy a többletbevételből fedezhesse az ingyen-
tejakció kiadásait-

Dr- Pálfy József polgármester a belügymi-
niszter elutasító rendeletét bemutatja a jövő 
héten összeülő közgyűlésnek azzal, hogy egye-
lőre van fedezet az ingyentejakció céljaira. 
Megállapodás létesült ugyanis a mozikkal, hogy 
tikettek ellenében szedik be a közönségtől a 
tejfilléreket és igy nincs szükség arra. hogy az 
akció kiadásait esetleg a vigalmiadó emeléséből 
fedezze a város. Ha azonban a mozik nem tar-
tanák be a megállapodást, akkor a város ható-
sága gondol majd arra, hogy a vigalmiadót 
legfeljebb két százalékkal felemelje. A helyzet 

ezidőszerint az, hogy hetenkint igen jelentőn 
összeget számolnak el a moziváilalatok az in-
gyentejakció javára. 

Az idö 
A Szegedi Meteorologiai Obseervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-

sa 28.8 C, a legalacsonyabb 12.6 C. A barome-

ter adata nutlfokra és tengerszintre redukál-

va reggel 752.6, este 760.5 mm. A levegő pára-

tartalma reggel 82, délben 41 százalék. A szél 

iránya délnyugati erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti e-'e 10 
órakor. Időjóslat: Élénk délidélnyugnti lég-
áramlás, nyugatról felhősödés, esetleg zi-
vatar, és záporeső is lehetséges. Nyugaton a 
hőmérséklet kissé csökken. 

S. Herédi Gizella 
hölgyfodrász szalonjában Kossuth La jos-sugárut 23. 
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