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IUzIfóí, — szenet, — kokszot zsákban csak plombálva vegyen át 
Nemzeti Hitelintézetnél, sulyszavatosságoai változatlan áron. 

arra, hogy drágábban használhassák a vasutat. 
Kérelmüket azonban mindezidáig nem teljesítet-
ték. A polgármestert kéri fel, hogy interveniáljon 
az ügyben. 

Dr" Szivessy Lehel arra hivta fel a ix)lt?ármea-
ter figyelmét, hogy 

a Szegeti és Hódmezővásárhely kö-
zötti útvonalnak az a mintegy hu-
szonötméteres szakasza, amely a 
Vásárhelyi-sugárut végénél kezdő-
dik, rettenetesen rossz állapotban 

vau. 

Tudomása szerint ezt a rövidke útszakaszt azért 
nem hozták még rendbe, mert vitás, hogy a vá-
ros, vagy az állam kötelessége ez. A forgalom 
érdekében kivánatos lenne, ha minél hamarább 
rendeznék ezt a kérdést. 

Dr. Dobay Gyula az alsóvárosi templom kör-
nyékének iendezé»ét sürgette, hivatkozva arra, 
hogy a Mátyás-templom a város egyetlen közép-
kori műemléke és igen fontos szerepet tölthet be 
az idegenforgalomban. 

A felszólalásokra a polgármester válaszolt. Be-
jelentette, hogy be fogja vezetni a földbéreh 
posta utján való fizetésének rendszerét. A köve* 
/ési munkálatok már megkezdődtek, bár a költ-
ségvetés jóváhagyása még nem érkezett meg, de 
mivel kilencvenkilenc százaléknyi a valószínűsége 
annak, hogy a miniszter jóváhagyja ezt az elő-
irányzatot, a munkát most fokozottabb mértékben 
folytatják. A főkert észi állás betöltését sürgő«-* 
nek tartja és éppen ezért a jövő hétre összehivfa 
a közkerti bizottságot, utána kinevezi az uj fő-
kertészt. A tanyai inséginunka eddigi rendszerének 
megváltoztatása ügyében tárgyalni fog a mérnöki 
hivatallal, hogy gyakorlatilag van-e lehetőség a 
kivánt változtatásra. 

— Kardoss Lajos város-tanyai plébánosnak ar-
ról a kijelentéséről — mondotta a polgármester 
— , hogy 

az Atokházán szétosztott szeretet-
csomagokat 

a Prohászka Egyesület küldte, én is hallottam. 
Megkérdeztem tőle, hogy miért tett ilyen kije-
lentést, mire elmondotta, hogy az egyesület tit-
kára kinn járt a tanyán, látta az ottani nyomort, 
amelyről az egyesület vezetőségének jelentést tett. 
Az egyesület arra tényleg küldött nagyobb meny-
n y i i g ! szeretetadományt szétosztás céljából és az 
volt a kívánsága, hogy a királvhalmi leni «! imban 
mond janak mi^ét Prohászka Otfokár emlékezetére. 
A plébánosnak megmondottam, hogy ez félre-
értésekre adhat alkalmat, éppen ezért arra kér-
tem, hogy az állam adományából szétosztott sze-
retet csomagok forrását is publikáltassa a tanyán. 
\ Piohászka-misót egyébként nem kifogásolha-
tom. 

— Az idegenforgalmi hivatalnál 

nz olcsóbb megoldást kerestük — folytatta a 
po'gármeater — , mivel azonban a hivatal fon-
tossága állandóan nő, magqm is szükségesnek tar-
lóm, hogy az ott alkalmazott szellemi szükség-
munkásokat ruipidijasokként rendszeresítsük az 
inségalap terhére. 

— Ez igazságtalanság lesz — mondotta Shvoy 
Kálmán — , ezért a pénzért lehetne több nyelvet 
beszélő tisztviselőket is alkalmazni. 

— A hivatal egyik alkalmazottja öt nyelvet 
beszél, a másik négyet — válaszolta a polgár-
mester — , erre figyelemmel vagyunk. A hivatal 
ve/.etóse Szekerke Lajos kezében jó helyen van, 
de azért belátom, hogv olvan vezetőre lenne a 
hivatalnak szüksége, akinek csak ez a foglalko-
zása. Körül fogok nézni a városi tisztviselők! 
között és ha találok megfelelő embert, azt he-
lyezem a hivatal éléi«. A Maros-uccaí kövezeti 
iigvéhfln jelentést kérék a mérnöki hivataltól. 

Ezután 
a sa jtóinformálás 

kérdéséről nyilatkozott a polgármester. 
— Más városokban is ugy van — mondotta 

— , hogy a sajtónak csak a polgármester adhatí 
felvilágosításokat, alárendelt tisztviselő nem. Eb-
ben az ügyben kiadtam a szükséges intézkedést, 

fiack Bernát felszólalására válaszolva bejelen-

tette, hogy ismeri a caeiigelei panaszt, el fog* 
járni a sérelem orvosol tatása érdekében. Szivessy 
felszólalására elmondotta, hogy a rossz útszakasz 
hovatartozása tényleg vitás, a döntést meg fogja 
sürgetni. Gondoskodni fog arról, hogy az alsó-
városi templom környékét rendbehozzák. 

Ezután került sor 

a jelentésekre. 

Az árvaszék jelentését dr. Korpássy Elemér el-
nökhelyettes mutatta be, az egészségügyi helyzet-
ről dr. Ács Sándor főorvoshelyeltes számolt be. 
A helyzet kedvező. A lakosság lélekszáma 30-cal 
emelkedett. 

Dr. Jugovics István rendőrfőtanácsos a rend-
őrség jelentését terjesztette be. 

Dr. Szepessy Aladár a pénzügyigazgatóság, ár. 
Mihályffy István az ügyészség, Kiss Károly a tan-
felügyelőség jelentését mutatta be. 

Back Bernét felszólalásában elmondotta, hogy 

az iskolákban kiosztott fej sokszor 
savanyu. 

Ennek az oka a hosszadalmas kezelés. 
Dr. Szivessy Lehel aziránt érdeklődött, hogy 

őszre betöltik-e a megüresedett lanitói állásokat. 
Kiss Károly válaszában elmondotta, hogy 8 

tejet a tanyai iskolákban a tanitók kezelik és oszt-
ják szét. ö t olyan iskola van, ahol a gyermekek 
nem kaphatnak teljes tejet, mert nincs tehén, 
vagy pedig mert a tejcsarnok lefoglalta az egész 
tejtermést. A lefölözött tej hiányzó zsírtartalmát 
szalonnával tökéletesen pótolják. A fölözött tejet a 
városból szállítják ki, ezért savanyodik meg. Való* 
szinüleg ugy oldják meg a kérdést, hogy túróval 
pótolják a tejet. Szeged példaadóan sokat áldoz 
a gyermekekért. Szivessy Lehel felszólalására be-
jelenti, hogy 12 uj tanterein épül a külterületen 
és nyugdijazás folytán hat állás üresedik meg. 
így őszre valószínűleg tizennyolc tanítót lehet ki-
nevezni. Lépéseket fog tenni, hogy ezekre az 
állásokra szegedieket nevezzenek ki. 

Kiss Károly bejelentette még, hogy tizenkétezer 
gyermek egészségi állapotát vizsgálták meg. Az 
eredményről a júniusi ülésen fog beszámolni. 

Az államépitészeti hivatal jelentése után Zilahy 
Kiss Tibor gazdasági főfelügyelő mutatta be je-
lentését, amely szerint az időjárás kedvező volt, 
a vetési munkálatok befejeződtek. 

Grand Hotel B R I S T O L 
Teljesen ujjonan átalakítva. Minden komfort. 
Tengerre néző balkonos szobák. — Magyar 
vezetés — Kitűnő magyar konyha, 
diétás étkezések is. Mérsékelt árak. 
Felár nélküli líra kiutalások. 
Részletes felvilágosítás és prospektus, szo-
barendelés : 

Neu Ernő banküzlet Utazási iroda. Szeged, Széchenyi tér 6. sz. 

o 
Purgiy Emil 

érdekes felszólalása 
Csanádmegye közigazgatási bizottságá-

ban 

a mezőgazdasági iparosításról, a 
mezőhegyest cukorgyár és a nagy-

laki kendergyár üzeméről 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Csanádmegye közigazgatási bizottságának szerdai 
ülésén Tarnay Ivor alispán részletesen beszámolt 
azokról az okokról, amelyek a keletcsanádi mező-
gazdasági munkásság nyomorát és megélhetésének 
bizonytalanságát állandósítják s amely okok kö-
zött első helyen áll a terület nagy mezőgazdasági 
népsűrűsége. 

Az alispáni jelentéssel kapcsolatosan vitéz; 
Purgiy Emil ny. földmivelésügyi miniszter meg-
állapította, hogy az inségmunkák á:landósilása he-
lyett gazdasági életünk vérkeringését kell egész-
ségesebbé tenni. Nem a földhöz visszavezetni, de 
a földtől elvonni kell — mondotta — ma már 
a mezőgazdasági lakosság egyrészét.. Csa ádme-
gyében — és ez az ország számos más területén 
is megállapítható — a gazdasági élet nivója nem-
csak stagnál, de visszafelé ha'ad, hasztalan hang-
zanak szószékekről és hordók tetejéről a gazda-
sági helyzet javításának programbeszédei. 

— Mezőgazdasági iparosításra van ma szük-
ség — mondotta — , mert ehhez az adottságaink 
megvannak s a mezőgazdasági munkásielesíegek 
produktív munkába csak ezen a módon állítha-
tók. Ebben az irányban a kezdeményezést a vár-
megyéknek kell megkezdjeniök, mert a vármegyék 
közigazgatási szervezetei vannak az élettel a leg-
szorosabb kapcsolatban, a vármegyék hivatottak 
és alkalmasak mindenkor elbírálni, hogy a nem-
zetfentartó gondolatba hogyan kapcsolható bele 
egy-egy gazdasági, vagy kormányzati program, 
irányzat. 

Konkrét indítványt tett ezután Purgiy Emi'l 
arra, hogy a főispán az alispánnal egyetértésben 
járj'on el és sürgesse a kormánynál és maga is 
készítse elő ankétokon a mezőgazdasági ipar he-

lyi adottságainak és lehetőségeinek kihasználását. 
A továbbiakban hangoztatta Purgiy Emil, meg-

engedhetetlen az, hogy Csanádmegye két mező-
gazdasági vállalata, a mezőhegyesi cukorgyár és 
a nagylaki kendergyár csak akkor legyen üzem-
ben, amikor azt a konjunktura jónak látja. Hogy 
a cukorgyár egy évben csak 5—7 hétig dolgozzék 
s ez idő alatt szerzett milliós haszonnal 10 és fél 
hónapig szüneteltesse üzemét. Annyival inkább le-
hetetlen ez, mert nemzeti tőke fekszik a gyár-
vállalatokban s adófilléiekből készült példáut Me-
zőhegyesen a cukorgyár élő vízcsatornája. Számí-
tása szerint, ha például a cukorgyártási szezonon 
kívüli időben konzervgyártásra rendezkednék ba 
a cukorgyár, mintegy 500—600 munkásnak biz« 
tositana <illandó keresetet. 

— Nem lehet ma — fejezte be Purgiy Emil 
felszólalását — szavakkal és zászlókkal eredmé-
nyeket elérni, de erős karakterű, anyagilag füg-
getlen polgárokkal, dolgozó munkásokkal. 

A bizottság egyhangúlag elfogadta Purgiy 
Emil indítványát. 

Mt fegyenc 
lefegyverzett egy börtönört 

és megszökött 
Sopron, április 15. A sopron—kőhidai fegy-

házból fegyveres fogházőr hat fegyencet kisert 
gazdasági munkák végzésére a közelben levő 
földekre. Alig haladtak el a fegyháztól, a hal 
rab megtámadta a fegyőrt, fegyverét elvette és 
mig egyik társuk a fogházőrt sakkban tartotta, 
a többiek futásnak eredtek. A fogházőr kiálto-
zására figyelmes lett a fegyházőrség, üldözőbe 
vették a menekülő fegvenreket, akik közül ket-
tőt sikerült elfogni. G a l á g v i Ferenc, K o -
l o m p á r István, C s u t á s Dezső és L a k a -
t o s Gyula azonban az elvett fegyverrel a kö-
zeli erdőségben eltűnt. A rabruhákat eldobál-
ták; a vizsgálat során az a gyanú merült fel. 
hogy a szökést az előző napókban szabadult 
társaikkal összebeszélve, követték el, akik 
gondoskodtak részükre megfelelő polgári ru-
hákról. A szökésben levő cigányokat a csend-
őrség, a rendőrség és a vámőrség keresi. 


