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270.000 reggeli és ebéd 
a szegedkörnyéki községek gyermekeinek 

A közegészségügyi intézet kiszélesíti a zöldkereszies akciót 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jellen-
tette a Délmagyarország, hogy Csongrád-vár-
megyében kiépitik aa egészségvédelmi szolgá-
latot és rövidesen több községben megvalósít-
ják a zéldkeresztes akciót. Ezidószerint Szen-
tesen, Mindszenten, Szegváron és Kiskundo-
rozsmán működik a zöldkeresztes szolgálat és 
ezernél több a naponkénti élelmezésben ré-
szesülő gyermekek száma. Még ebben a hó-
napban a gyermekétkeztetési akciót megszer-
vezik Tápén, Sövényházán, Algyőn és több 
torontálmegyei községben is. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet, az 
egészségvédelmi szolgálat kiépítése körül, a 
különös Ínségben lévő Csongrádmegyét előny-
be helyezi más vidékkel szemben. Dr. D ó s a 
István dorozsmai főszolgabíró most terjedel-
mes előterjesztésben arra kérte a Közegészség-
ügyi Intézetet, hogy aa egészségvédelmi szol-
gálatot a dorozsmai járás valamennyi közsé-

gében építtesse ki, mert a közegészségügy te-
rén rendkívül sok a kívánni való. A felterjesz-
tésnek valószínűleg kedvező lesz az elintézése, 
mert a Közegészségügyi Intézettől máris meg-
érkezett az értesítés, hogy dr. G á l András 
közegészségügyi főfelügyelő a hét végén Sze-
gedre érkezik és innen meglátogatja a megyé-
ben működő zöldkeresztes szolgálatokat A 
főfelügyelő átrándul Kiskundorozsmára, Szen-
tesre, Tápéra és tárgyalásokat folytat arról, 
hogyan lehetne a dorozsmai járás valamennyi 
községében hamarosan megindítani a zöldke-
resztes étkezési akciót. Ha ezt sikerülne meg-
valósítani államsegéllyel, akkor a környék tíz 
községében egyszerre háromezer falusi gyer-
meket részesítenének naponként reggeli és 
ebédellátásban. Az étkezési akciót egyelőre 
három hónapra tervezik, ezalatt 270.000 reg-
geli és ebédadagot osztanának ki a gyermekek 
között. 

A fairtások és a városi kertészet 
A közkerti bizottság visszautasítja a támadásokat és 
megállapítja, hogy „a fakivágásokat minden esetben 

megfelelően és szakszerilen végezték" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vény Ahal alkotott közgvülési szakbizottságok 
ülései zártak és így az ülések lefolyásáról csak 
annyit tudhat meg a nyilvánosság amennyit 
az elnök szükségesnek lat közölni. De még ezek 
a szűkszavú közlések is rendszerint elkéset-
tek és a késedelmes közlés miatt az ülés után 
két-három nappal kerülhetnek csak nyilvános-
ságra. 

A közkerti szakbizottság például kedden dél-
ben tartott ülést dr. T ó t h Béla polgármester-
helyettes elnökletével, a polgármesterhelyet-

tes az ülésről szóló tájékoztatót szerdán adta 
ki. A tájékoztató szerint az ülésen a legfonto-
sabb tárgy az a cikk volt, amely a „Hétfői 
Rendkívüli Újságban" jelent meg és amely ki-
foj[ásolta a közkerti bizottság asszisztálásával 
végrehajtott fairtásokat. Dr. Meskó Zoltán in-
dítványozta, hogv a cikket utasítsa vissza a bi-
zottság A felszólalásra a bizottság elé ter-
jesztették a kertészet jelentését, amely részlete-
sen felsorolja az ősszel végzett kertészeti mun-
kákat. 

A jelenté« szériát a kertészet as ősz folyamán 
véglett uccafásitások folyamán a Szivárvány-uccá-
bun rendszertelenül ültetett 12 dirab közönséges 
akácfát vágatott ki és helyettük végig az egész uc-
cát jegenyeakáeral fásitotta be. A Bokor-uccában 

- mondta tovább a jelentés — gflmbakáoot ültet-
tünk és a 3. szám alatti ház tulajdonosa által évek-
kel ezelőtt ültetett, a miénknél jóval alacsonyabb 
koronájú fákat a fásítás összhangja miatt kellett 
kiszedetnünk. A Lüiom-uccában vadgesztenyéket 
ültettünk és a 13. számú ház előtt levfl igen rtreg 
hársfát, amrlv kivül volt a fásitás vonalán és kü-
lönben ls az úttestre hajlott, szintén kivágtuk. Új-
szegeden a Bnassóí-u. 12. sz. háznál 1 darab cseresz. 
nvefát vágtunk kellőképen vissza, mert bár a ke-
rítésen belül volt ültetve, de a kihnjló ágai akadá-
lyozták aa uccai fák ültetését. A Brassói-ucoa 11 
szám előtt a kerítés és járda kőzött 4 darab cse-
resznyefát vágtunk kellőképen vissza, mert ezek 
1«. akadályozták a fásítást. A Tuzok-ucca 4 szám 
r'őtt a járda közepébe ültetett 3 szilvafát teljesen 
lenyakaztuk és ezeket a tavasszal teljesen eltávo-
lítjuk, mert a közlekedést is akadályozzák és az 
általunk ültetett utsorfákkal sem esnek egy vo-
nalba. A Marostő-soron a kerítés és a járda kö-
zött levő 3 Breg cseresznyefát nyestük vissza a 
szrkséfihez mérten az uionnan ültetett fasor fej-
lftlésének érdekében A fenti nyesések és fakivá-
gások mind szükségesek voltak és azokat szaksze-
rűen végeztük el Hogy mennvire nem fapusztit-ist 
vége« a kertészet, hanem igenis szaporítjuk a le-
hetőséghez mértem a fák és cserjék Viültetését, nr. 
ra biwmyit*ké<nt bejelentem, hogy az őss folva* 
ipán és még most ts a mai napig a város belterü-
JtMr« parit nk, ueeák, vásárterek fásításához 6sz-

szesen kiültettünk 11.619 fát és 21396 cserjét. 
— Ha rendezni akarjuk a j uccákat, akkor nem 

lehetünk tekintettel a már ott kiültetett és csak 
a i összhangot rontó régi, öreg fákra, amelyeket 
a háztulajdonosok saját belátásuk és nem terv 
szerint ültetnek oda. Különösen nem szólhatnak 
azok a háztulajdonosok, akik gyümölcsfákat ültet-
tek az uccára és az elvesztett gyümölcstermést 
sajnálják, holott az meg sem illette őket, az uccá-
ra ültetett fák a kiültetés pillanatában a város 
tulajdonába mennek át és igy a termést ügyig be 
kellene nekik szolgáltatni a gazdászi hivatalnak. 
Hasonló támadások megelőzése végett itt jelen-
tről, hogy a közeljövőben megkezdjük a fanyesé-
S£ket és az egész város területén levő fák koro-
náját meg fogjuk ritkítani, ami okvetlenül szük-
séges a helyes koronaalakítás miatt és a fák fej-
lődésének elősegítéséhez. 

Az ülésről kiadott hivatalos közlés ezután 
ezeket mondja: 

— A bizottság — miután a főkertészi jelen-
tésből megállapította, hogy a kertészet megfe-
lelően és szakszerűen végezte az újság által sé-
relmezett fakivágásokat és fanveséseket és 
miután a bizottság kivélel nélkül minden eset-
ben a leglelkiismeretesebben ellenőrzi a kerté-
szet tevékenységét — visszautasította a köz-
kerti szakbizottságot és a városi kertészetet ért 
támadást. 

— Foglalkozott a bizottság W a g n e r Fe-
renc indítványával, amelvben az ujszegedi 
KEAC-sportteiep elköltözése folytán felszaba-
dult területet, amelyhez hozzákapcsolódik egy, 
a város tulaidonáhan levő Holt-Maros meder-
rész —• a Kállav-Hgethfz kapcsolva erdőszerüen 
közkertnek kiképezni javasolja, hogy a város 
közönségének kiránduló helye legven, A bi-
zottság elvben elfogadta az indítványt és ja-
vasolta a kérdéses résznek kirándulóhellvé való 
átalakítását — azonban, mivel az ügy legelők 
felszabadításával és bérletfelmondással áll 
kapcsolatban —, javasolta, hogy az ügyet a vá-
ros hatósága részletesen kidolgozva és a pénz-

ügyi részre is kiterjedve, ter jessze még egyszer 
a közkerti szakbizottság elé. 

— A kertészet vezetőjének bejelentése szerint 
— mondja végül a közlés — a Rákóczi-térnek 
gyermek látszótérré való átalakítása folytán 
egyes fák eltávolítása szükséges. A bizottság 
felhívta a kertészet vezetőjét, nogy erre vonat-
kozóan pontos tervet készítsen és azt terjessze 
be 

A mindszenti 
választási váltók 

Uiain Ferenc ellen megszüntették 
az eljárást, Andah&zy Kasnya Bé-

lát újra idézik 

(A Délmagyarország munkatársától) Évek-
kel ezelőtt nagy port vert fel a mindszenti vá-
lasztási váltók ügye. Huszonnégyezer pengős 
váltókról volt szó. amelyeket álütólag Andahár 
zy-KaSnya Béla, a mindszenti kerület akkor» 
képviselője adott volna a vá'asztás előttv 1932 
májusában AndaházyKasnya Béla dr- t/te'n 
Ferenc utján a szeged' ügyészséghez feljelen-
tési adott be dr- Szeder Ferenc János és dr-
Bonczos Miklós szentesi ügyvédek ellen- A w-
jelentésben azt állította róluk- hogy megzsa-
rolták öt, mert az előző évi vá'asztások ejőtf 
aláírattak vei« huszonnégyezer pengős váltó* 
azzal a fenyegetéssel, hogyha nem írja oUi, le-
hetetlenné teszik, hogy a választáson elindul-
hasson. mert nem fogja tudni megszerezni a 
szükséges aláírásokat az ajánlási 'vére A M" 
jelentés azzal végződött, hogy az ügyészség 
dr- Szeder ós dr- Bonczos ellen megszüntette 
az eljárást, miután nem JátoU részükről zsaro-
lást fennforogni-

. Az ügyészség végzése után dr. Szeder és dr-
Bomczos tett feljelentést AndaházyKasma 
Béla eUen kétrendbeli hamisvád, ár- Utam t-e-
renc ellen pedig hatóság előtti rágalmazás cH 
mén- Ula'n u g y a n i saját személyében is szer 

í repeit az ellenük beadott feljelentésben. 
1 ' Az ügyben a szesjedi törvényszék többizben 
! tűzött már ki főtárgyalást, de azt még nem 
1 lehetett megtartani- A törvényszék Vűday-taná-

osa megint megidézte a felöket de egyik vád-
lott sem érkezett meg- Vaday Károly elnök is-
mertette. hoigy dr- Uiain Ferenc közölte, a szer-
dai napra a budapesti honvédtörvéhyszék eJőH 
kell megjelennie, mint kirendelt védőnek. An-
daházy-Kasnya is másirányu el foglaltsága' 
mentette ki magát- Egy idézőt küldött, amely-
ben a budapesti törvényszék maga elé idézne az 
el',-ne Adlar Aüoe áHal indított házasságfel-
bontási perben 

Az ügyész indítványozta, hogv miután dr. 
Uiain Ferenc ügye a legutóbbi kegyelem alá 
esik, ellene már most szüntessék meg a további 
eljárást. Andaházyt pedi.a: iáézzék meg ttjra• A 
bíróság így határozott. 
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Vitéz Kállay Andrásné fájdalommal telt 
száwel jelenti maga, gyermekei, rokonai 
nevében is, hogy imádott férje 

vitéz K A L L A Y A N D R Á S 
v f l í b u l o r éí* - y e r m n k i o r s I K é s i I l ő 
49 éves korában váratlanul elhunyt. Feb-
ruár 6-án délután 3 órakor temetjük a 
belvárosi temető kupolacsarnokából. Az 
engesztelő szentmise 6-ikán reggel 8 óra-
kor lesz a móravárosi templomból. 
Fí. 3 árakor kUlön vlMainoe indnl KiUvária-iéri kit#r«t61 
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MA 
a következőket ajánlfukl 

M M Honzeru 1 kg-os dobzban 78 
Szinet papirizalv6ta 09 |j|| 
1 cszomag 50 drb, szalvétatartöval ••••• 

Flór női harisnya 7Q 
kis szépséghibával, minden színben • ** 

Bőr (Iparművész, belső,) tárca 7 0 
képpel 

Papir szekrénycslk ni fill 
szép, szines, virágos kivitelben 12 db fc^ Hlli 

Lábtörlőrács Cfl fi I 
erős vasból, SCx̂ S cm . , . . . u u " » 

Figyelje holnapi hirdetésünket! 

PÁRISI TIÜGY ÁRUHÁZ RT. 
SZEGED. CfEKONOCS és KISS UCCA SAROK 


