
1935 Julius !0 . D M * M A G Y A R O H S 2 4 G 

Egyelőre nem kerülhet sor 
Pusztaszer község 
megvalósítására 

A telepítési kormánybiztos leirata 
a vöröshöz 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Puszta-
szeri Árpád Egyesület még az év elején iftdit-
•ányt nyújtott be Szeged térvényhatósági bizott-
ságához, hogy feliratilag kérje az ósi szeri puszta 
helyén az első telepítés megvalósítását. A közgyű-
lés annakidején az inditvány értelmében felirt a 
kormáyhoz, a felterjesztésre most érkezett meg a 
válasz, amelyet Vass Elek miniszteri tanácsos, a 
telepítési ügyek kormánybiztosa irt alá. Ebben a 
kormánybiztos arról értesiti a hatóságot, hogy 
Pusztaszer község telepítésére vonatkozó felter-
jesztést a telepítéseikre vonatkozó törvény életbe-
léptetése előtt nem veheti érdemi tárgyalás alá. 
mert erre nincs megfelelő anyagi fedezet. A kor-
mánybiztos megjegyzi leiratában, hogyha a telepí-
tési törvény módot ad a Pusztaszeri Árpád Egye-
sület által kezdeményezett terv megvalósítására, 
akkor foglalkozik behatóbban a kérdéssel. 

A telepítési indítvánnyal kapcsolatban dr. Hu-
nyadi János, a Pusztaszeri Árpád Egyesület egyik 
vezetőtagja a kővetkezőket mondotta: 

— A Pusztaszeri Árpád Egyesület indítványa 
esaik elvi jelentőségű volt. Elsősorban azt java-
soltuk, mondja ki a törvényhatósági bizottság, 
hogy a telepítési akciót a maga részéről is kívána-
tosnak tartja. Másodsorban azt javasoltuk, kérje 
a közgyűlés, hogy akkor, ha a telepítésre téúyleg 
sor kerül, az első községet Pusztaszeren telepítse a 
kormány. Nem azt célozta az indítványunk, hogy 
az uj telepítést Pusztaszeren már most — á te-
lepítésről megalkotott törvény életbeléptetése előtt 

— megcsinálják, a javaslat az előfeltételek fenn-
forgása esetére vonatkozik. A telepítési kormány-
biztos állásfoglalása tehát meglehető* korai volt 
és most Pusztaszer telepítésével kapcsolatban 
olyant utasított el, amit a Pusztaszeri Árpád 
Egyesület valójában nem is kért. 

Asz olvasó rovata 
i — i i 

Igen tisztelt Szerkesztőség! Kérem soraim 
közlését b. lapjukban. Ugy látom, hogy a hat-
órai üzletzárást egy kicsit eltolták. Legalább 
addig is rendszabályozzák meg a zárórát, amig 
eletbelép az uj rend. Mert tessék egy kissé széj-
jel nézni, este egy kis sétát tenni, akkor rá-
jönnek arra, hogy az a kereskedő, aki a korzó-
tól egy kicsit tavolabb esik, még nyolckor is 
njritva van és az alkalmazott még ott dolgozik, 
mig mások már régen fürdenek. Sokszor még 
a foglyoknak is jobb dolguk van, mint a keres-
kedosegédeknek. Némelvik boltot már reggel 
6 órakor kinyitják, délben fél 1-kor zárják és 
fél 2-kor már nyitás és munka este 8—fél 9-ig. 
— kérdezem: hol a szabadsága az ilyen keres-
kedősegédnek? Kérem a t. Szerkesztőséget, hogy 
tegyen az érdekükben valamit. 

Tisztelettel: (aláirás). 
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Szeged - a mezőhegyesi 
vonalon 

Budapesti autóturák Szeged mellőzésével 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
IBUSz nyáron autókirándulásokat szokott 
szervezni a vidéki városokba. P i c k Jenő kor-
mányfőtanácsos most arra hivta fel dr. T ó t h 
Béla polgármesterhelyettes figyelmét, hogy az 
IBUSz az idén tizennvolc városba indit auió-
kirándulást és a mezőhegyesi túrába kapcsolták 
be Szegedet. Az IBUSz autóturájában azonban 
csak mellékesen szerepéi Szeged és az utasok a 
menetrend szerint csak rövid ideig tartózkod-
nak Szegeden. Pick Jénő azzal a figyelmezte-
téssel hivta fel erre a körülményre a polgár-
mesterhelyettes figyelmét, hogy már most te-
gye meg a város a szükséges intézkedéseket, 
hogy ezek az utasok legalább egy teljes napot 
tölthessenek Szegeden. , 

A polgármesterhelyettes átiratot intéz ennek 

érdekében az IBUSz-hoz, bár kevés remény 
van rá, hogy Szegedre önálló túrát szervezze-
nek. A város és az idegenforgalmi hivatal már 
hónapokkal ezelőtt kérte az IBUSz-t, hogy ön-
álló autóturát indítson Szegedre, de már ak-
kor sem biztatták ezzel a hatóságot, mivel 
az IBUSz válasza szerint — a nemzetközi autó-
utvonal épitése megakadályozza, hogy a fővá-
rosból önálló túrát indítsanak Szegedre. Szege-
det azonban még sem kívánták elejteni, — Ír-
ták —, ezért kapcsolták bele az egynapos me-
zőhegyesi túrába. 

A város most újból megkeresi az IBUSz-1 és 
felkéri, hogy ha már a mezőhegyesi túrába be-
kapcsolták Szegedet, tegye lehetővé, hogy a 
kirándulók legalább egy teljes napot tölthes-
senek a városban. 

Állandóan csökken Szegeden 
a születések száma 

Tekintetes Szerkesztőség! A rendőrség fehér 
egyenruhájáról sok szó csík mostanában- A pesti 
rendőrség egyrészét már felszerelték fehér zub-
bonnyal, trópusi sisakkal és most arról folyik a 
vita, hogy mi törtéjék a vidéki rendőrlegénység-
gel amely épp ugy szenved a melegtől, mint a 
pesti. Sok illetéktelen felszólalt már ebben az 
ügyben, legyen szabad most nékünk, illetékeseknek 
is beszélnünk. Nem tartjuk helyesnek azt, hogy 
fehér zubbonyt akarnak ránk adni, mert a fehér 
zubbony a derékszíjtól és áz uccán való álldo-
gálástól hamar piszkolódik. A kincstárnak legalább 
három zubbonyt kellene kiadni mindenkinek, ha 
aírt akarnánk, hogy a rendőr mindég tisztán álljón 
szolgálatban. Jó tehát a kék szín, de a szövet 
anyaga legyen könnyű kamgám és főleg, vegyék 
él a magas gallért és alóla a keményített gallért, 
mert ezek azok, amelyek kibjrfcatatlanok a hő-
ségben. Helyette kérünk lehajtott, puha gallért, , 
amelyben szabad a nyak, könriyfl, a mozgás és 
• meleg ls elviselhetőbb. 

Tisztelettel: (jlálrás.) 

Jéas&ekrén\ek 
kedvező tlxeíést roHételeíc melleit 
legolcsóbban besxere zQelölc Felceie . 
Nándor. KosMfit- *s- Jel- 20-27. 1 

(A Délmagyarország munkatársától.) A bel-
ügyminisztertől leirat érkezett a városhoz, 
amelyben felhívja a hatóság figyelmét, hogy 
Szeged népmozgalmi adatai évről-évre rosszab-
bodnak. A miniszteri leirat szerint a születések 
országos átlaga 22 százalék. 

Szeged az országos átlagon alul 
van, a születések arányszáma csak 

18 ezreléknek felel meg. 

Ez azt jelenti, hogy minden ezer emberre ti-
zennyolc születés esik Szegeden. A miniszter 
leiratában arról érdeklődik, hogy mi az oka a 
születések csökkenésének és a csecsemőhalan-
dóság megakadályozását mivel segiti elő a 
város. 

A miniszteri leiratnak megfelelően a tiszti 
főorvosi hivatal kimutatást készített az egyes 
városrészek és tanyakerületek születési viszo-
nyairól. Ebből az konstatálható, hogy 

a tanyákon a születési arány-
szám magas, jóVal az országos 
átlagon felül van, addig az egyes 
városrészekben megdöbbentően 
lecsökkent az utóbbi évben a szü-

letések százaléka. 

Királyhaljnán a születési arányszám 32 ezre-
léknek felel meg, — t!z ezrelékkel több az or-
szágos átlagnál —, Alsóközponton 31 ezrelék, 
Felsőközponton 28, körtöltésen kívül 22.8 ez-
relék. 

* 

A tanyák születési arányát azonban végze-
tesen lerontja a városi kerületek születésének 
átlaga. A belvárosbán a születési arányszám 
nyolc ezrelék. A nagy és kiskörút közötti vá-
rosrészben 17 ezrelék ez az arány. A bélváros 
feltűnően rossz születési viszonyai miatt Sze-
geden a születések átlagos száma 18 ezrelék-
nek felel meg. 

A tiszti főorvosi hivatal most részletes je-
lentést készít arról, hogy miképen alakul Sze. 
ged születési arányszáma és külön feltüntetik 
azt is, hogy mennyire népesek az egyes tanyai 
kerületek, ahol a születési arány jóval az or-
szagos átlagon felül van. 

Jól ö ü ö z k S d f t uraknak 
fogom b e m u t a t n i S eegeden soha nem látott 

cipőujdomágaim 
A most megnyílt cipőszalonomban filléres megnyitó 
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PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
I I I O I O , CSSKONICS és KISS ucca SAROK 

ÉLELMISZEREK: 
50 drb hegyes ostya tölcsér 
40 drb pohár ostya tölcsér 
I kg málnaszörp 
10 deka nápolyi 
1 kg nyári félsovány trappista sajt 
15 drb üdítő csomagolt karamella 
10 dkg málna vagv savanvű cukorka 

HAZTARTASI CIKKEK: 
14 dr. „Ideál" mézes jégvfogó 
12 drb „Anker" mézes légyfogé 
6 drb „Háromszög" mézes légyfogó 
Fémsodrony légycsapó 
Zománcozott mosdótál 30 cm 
l drb cca fél kg valódi szegedi házi 

szappan 
BEFŐZÉSHEZ: 

5 drb negyedilterés félféhér béfŐttes 
üveg 

A d r| 2 decis félfehér lekváros üveg 
K drb 8 decjs fé l f ^ér babos üveg ! j í ! l,teres

 félfehér ugorkás üveg —<W 

1 1 3
t / 4 c , s Patent befőttes üveg - .88 

A v befőző pergament —24 
2 iv „Párisi" befőző hártva —.18 

—.24 
—.24 

P 1.58 
—.18 
- .98 
—24 
—.17 

—.24 
—.24 
-.24 
—.48 
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-.78 
-.78 
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