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A közigazgatási bizottság 
felterjesztésben tiltakozik 

a szegedi egyetem 
további elsorvasztása elien 
és a felvehető hallgatók számának emelését kéri 

„Az egyelem! terhek vállalásával kétoldali szerződés löfl létre 
az állam es a város Közöli" 

Az őszi járványok és a gyümölcsfogyasztás — Motoros 
közlekedési rendörök a nemzetközi uton — Küzdelem 

a húsárak drágítása ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
közigazgatási bizottság kedden délután tartot-
ta meg dr. Pálfy József polgármester elnök-
letével szeptemberi ülését. A polgármester je-
lentése szerint augusztusban több. jnint kilenc-
ezer adóárverést tűztek ki. egyet tartottak 
meg. 

A jelentéshez dr. Pap Róbert kért szót. El-
mondotta, hogy 

az egyetemi felvételeket 

az idén még szűkebb keretek közé szorították, 
ami egyértelmű az egyetem fokozatos elsor 
rasztásával A szellemi pálvák ilyen arányú 
lefokozása nem, áll arányban a kényszerítő 
helyzettel. Sem azzal a céllal, hogy megrend-
szabályozzuk a szellemi proletáriátus elsza-
porodását. Az idén negyven uj hallgatót ve-
hetett fel az orvosi fakultás, ez még a pótlásra 
sem elég. Tud-e a polgármester valami módot 
ennek a lehetetlen helyzetnek a megváltoztatá-
sára. hiszen 

Szeged óriási áldozatot hozott az 
egyetemért, ezt az áldozatot pedig 
nem azért vállalta Szeged polgár-

. sága, hogy a szegedi fiatalság ne 
kapjon elegendő helyet az egyete-

men. 

Tudomása szerint, az egyetem már kérelmezte 
a létszám felemelését, ajánlatos lenne, ha a 
közigazgatási bizottság is felterjesztést intéz-
ne ebben az ügyben a kormányhoz. 

A polgármester azzal válaszolt, hogy a 
helyzetet ismeri. Az egyetem vezetőségétől 
nyert értesülése szerint az egyetem, amely 
már ismételten kérte a létszám felemelését, 
az ősszeg szegedi igényeket ki tudta elégiteni 
az idé.n Mi ugy tekintjük, hogy 

kétoldalú szerződés jött létre az ál-
lam és a város között az egyetemi 

terhek vállalásával, 

éppen ezért indokoltnak tartom az indítványt 
ós ahhoz magam is hozzájárulok. 

Pap Róbert indítványát a közigazgatási bi-
zottság ezután egyhangúlag elfogadta. 

Az árvaszék jelentését dr. Korpássy Elemér 
árvaszéki elnökhelyettes ismertette, majd a 
polgármester bemutatta a bizottságnak dr. Sa-
jó Lajos tiszti főorvost abból az alkalomból, 
hogy először jelent meg a bizottság ülésén. 

Az uj főorvos jelentésében ismertette azo-
kat a változásokat, amelyek a közegészség-
ügyi szolgálatba bekövetkeztek az államosítás 
következtében. Ezelőtt 

a közegészségügyi szolgálat 

főcélja a, gyógyítás volt, mo6t, ezen kívül a be-
tegségek megelőzése és az okok kiküszöbölése 
lesz. Elmondotta ezután, hogy 

a város egészségügyi körzete a tí-
fusz, hasihagymáz és gyermekbé-
nulási megbetegedések miatt kedve-
zőtlenül alakult, de a megbetegedé-

sek száma nem. érte el a multévi 
méreteket. 

A főorvos a statisztikai adatok ismertetését 
feleslegesnek tartotta. 

Dr. Pap Róber az iránt intézett kérdést a 
főorvoshoz, hogy a tífusz és a vérhas fészke 
után kutattak-e az idén az egészségügyi ha-
tóságok és sikerült-e valami ujabb nyomra 
bukkanni. Fa. a. járvány a gyümölcsfogyasztás-
sal van kapcsolatban, ellenőrzi-e a főorvosi hi-
vatal a piaci gyümölcsárusitást, ügyel-e az 
egészségügyi rendszabályok betartására? 

Dr. Sajó főorvos válaszában azt fejtegette, 
hogy a tifuszelleni küzdelem első része a 
felvilágosító, a tanító munka, de ezzel csak 6— 
10 év alatt, lehet komoly eredményt elérni. A 
város köztisztasági és egészségügyi viszonyait 

i alaposan ismeri és így állithatja, hogy rend-
szabályokkal egyelőre csak féleredményt ér-
hetnek el a hatóságok. Ebben a szezonban 

3000 esetben alkalmaztak védőol-
tást a tífusz ellen. 

Ugy a tífusz, mint a vérhas terjedésében igen 
nagy szerepe van a gyümölcsnek, éppen ezért a 
tisztiorvosi kar a legszigorúbban ellenőrzi a 
piacokat. 

Dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes az ál-
lamrendőrség jelentését ismertette, amelyet kü-
lön tudósításban ismertetünk. 

A jelentéshez dr. Pap Róbert szólalt fel. A 
jelentésből megállapítja, hogy egy hónap alatt 

19 közlekedési haleset 

fordult elő. Ennek oka csak az lehet, hogv a 
közönség nem tartja be a közlekedési szabályo-
kat. Ezen csak ugy lehetne segíteni, ha motor-
biciklis közlekedési rendőrök teljesítenek szol-

i gálatot, különösen a nemzetközi autóuton, 
ahol a tanyai kocsik sok bajt okoznak. 

Dr. Buócz Béla javaslatára ezután elhatá-
rozta a bizottság, bogy felterjesztést intéz a 
belügyminiszterhez és motoros rendőrök beál-
lítását kéri. A nemzetközi és a bajai utat leg-
alább néhány hónapon keresztül a legszigorúbb 
ellenőrzés alatt kell tartani, ami csak motor-
biciklis őrséggel hajtható végre. Ebben az ügy-
ben a rendőrség maga már intézett előterjesz-
tést a belügyminiszterhez. 

Dr. Sztojka Miklós pénzügy igazgatóhelyet-
tes jelentése szerint augusztusban 255.000 
pengő adót fizettek Szegeden. A hátralék az 
előírásnak 46 százaléka. 

Az ügyészség jelentését dr. Tarajossy Béla 

Széchenyi Mozi 

Vtr« prolangUtok 

Tekintettel az óriiai sikerre 

8, 1, 8 
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n sárga csikót 

ügyészségi ftjnök, a tanfelügyelőséget Kiss Ká-
roly tanfelügyelő terjesztette elő. 

Dr. Pap Róbert 

a tankönuvdrágasdgol 

tette szóvá. Dr. Tóth Imre az iskolaépületen 
tatarozását sürgette. 

Dr. Hunyadi-Vas Gergely felszólalásában 
arra mutatott rá, hogv a szegedi tanyákon 
még több uj iskolát kellene építeni. 

Kiss Károly tanfelügyelő válaszában elmon 
dotta, hogy mostani rendelet értelmében 5 év 
óta uj elemi iskolai tankönyv nem jelent meg 
Csak az olvasókönyv megvásárlása kötelező. 
A tankönyvdrágaság az elemi iskolákat nem 
terheli. Az iskolaépületek tatarozásának halo-
gatása megsokszorozza a helyrehozási költsé-
geket. 

Az államépitészeti hivatal jelentése követ-
kezett, majd Zilahy Kiss Tibor gazdasági fő-
felügyelő terjesztette elő jelentését, amellyel 
kapcsolatban a polgármester elmondotta, hogv 
az ujszegedi kendergyár nem jut Szeged hatá-
rában megfelelő mennyiségű nyersanyaghoz. 
pedig 

a kenderiermeies 

legalább olyan jövedelmező, mint a paprika. 
A gazdasági felügyelőség hivatása lenne propa-
gálni a kendertermelést a szegedi gazdák kö-
rében. 

Dr. Hunyadi-Vas Gergely szólalt még fel, 
majd a polgármester megállapította, hogv 

a hus- es az állalárak ugrás-
szerű emelkedése 

Indokolatlannak látszik, tekintettel az idei jó 
termésre. Felveti a kérdést, hogv nincs-e vala-
mi más ismeretlen oka. 

A gazdasági felügyelő elmondotta, hogy a 
drágulásnak az állatállomány csökkenése az 
oka. Ennek pedig a tavalyi alacsony árakban. 
a nagyarányú kivitelben és az abesszin háború-
ban található meg az oka. Remélhető, hogv 
jövőre javulni fog a helyzet. 

Az állategészségügyi jelentés ismertetés« 
után az ülés hat óra után ért véget. 

Statárium és cenzúra 
Romániában 

Bukarest, szeptember 15. Romániában az 

ostromállapotot és cenzúrát, amelyet Duca mi-

niszterelnök meggyilkolása után rendeltek el, 

további hat hónapra m'ghosszabbitották. 

Enyhült a francia sztrájk-
helyzet 

Páris, szeptember 15. Kedden délután mi-
nisztertanács volt. amelyen Leon B l u m mi-
niszterelnök és S a l e n g r o belügyminiszter 
tájékoztatta a kormányt a lillei sztrájkhely-
zetről és az ellentétek elsimítása érdekében 
teendő kormányintézkedésekről. 

Hivatalos körökben a helyzetet bizakodóan 
ítélik meg. Salengro újságírók előtt kijelentet-
te, bogy reménysugár mutatkozik, a megeny-
hülés komoly jelei látszanak. 

A sajtó lillei táviratai szintén a helyzet javu-
lásáról számolnak be. Ugy látszik, hogy az ál-
talános sztrájk veszélye ma már nem fenyeget. 

R a l v á v n c i U n i í Mától mindennap bemutatjuk at eddig 16. 
D s t V d l U a l WIU£i tezett összes magyar filmek legjobbikát: 

AVI 2 0 0 F I X 
Nóti Károly hallatlanul szellemes, óriási vígjáték attrak-
ciója. A főszerepekben Páger Antal, Jávor Pét, Uray 
Tivadar, Salamon Béla, Bársony Erzsi és FOlBp Magda 

A film kiválóságát legjobban bizonyítja, hogy Budapesten 
egyszerre a három legelőkelőbb filmszínház állandóan zsú-
folt házakkal játsza. Jegyekről kérjük előre gondoskod-
ni ! 5, 7, 9 


