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Havonta 6000 pengő koldusadóra 
van szükség 

a szegénykérdés megoldására 
Pénteken összeül a szegényügyi bizottság 

(A Délmagyarország munkatársától.) No-
vember elseje óta működik az úgynevezett 
szegényügyi bizottság a városházán. A bi-
zottságnak az a feladata, hogy a társadalmi 
segélyezés kereteit megállapítsa és az ado-
mányokat összegyűjtse. Mint ismeretes, 

15.000 válaszlevelezőíapos értesítést küldtek 
szét a szegedi polgároknak és adakozásra szó-
lították 'őket. Megállapították, a felajánlás 
összegét is, a legkisebb havi 20 fillér, a leg-
több havonta 46 pengő. Többezren nem küld-
ték még vissza a válaszlapokat és rengetegen 
vannak olyanok is, akik közölték a válaszla-
pon. hogy nem adományoznak a koldusok 
segélyezésére. 

A polgármester a szegényügyi bizottságot 
pénteken délelőttre ülésre hívta össze, ame-
lyen megbeszélik, hogy oldják meg a segélye-
zés kérdését. Szóbakerült az is, hogy mi tör-
ténjék azokkal, akik a felhivás ellenére nem 
adományoztak, vagy vissza sem küldték a vá-
laszleveíezőlapot. A jótékony egyesületek 
hölgy tagjai megfelelő számban jelentkeztek, 
hogy a társadalmi segélyezésben résztvesznek. 
A hölgyeket most beosztja a szegényügyi bi-
zottság, sorjában felkeresik azokat a szemé-
lyeket ós vállalatokat, amelyek az adakozásra 
vonatkozó felhívásra még nem reagáltak. A 
hölgyek azokat is felkeresik, akik nem ada-
koznak. Ezeket más elhatározásra igyeksze-
nek rábírni a hölgykiküldöttek. 

Kiszámították a népjóléti ügyosztályban, 
hogv a társadalmi segélyezés céljaira havon-
ta 6000 pengőre volna szükség. Évenkint ez 
72.000 pengős kiadásnak felel meg, ennek egv-

részét pedig a város, illetve az állam hozzá-
járulásából kívánják elő teremteni. Ha a tár-
sadalmi segélyakció rendes keretek közé jut, 
akkor ezer szegény ellátásáról kell majd Sze-
geden gondoskodni. Ebben a számban benne 
vannak azok is, akik most közsegélyt kap-
nak a várostól, valamint a szemérmes sze-
gények, akikről eddig a jótékony egyesületek 
gondoskodtak. 

Nagy gondot okoz a népjóléti ügyosztály-
nak a koldusok ellátása. A koldulás novem-
ber elseje óta tilos, de mindamellett nehéz 
az uccákról eltüntetni az adománygyűjtőket. 
Folvamatban van a koldusok nyilvántartásba 
vétele, csütörtökig 204» koldus került a névsor-
ba, ezzel együtt a hatósági ellátást is megkap-
ták. A koldusok egy része tegnap csoportosan 
jelentkezett a népjóléti hivatalban és kérték, 
hogv vegyék őket gondozásba, sok azonban a 
renitenskédő koldus, akik kijelentették, hogy 
nem hajlandók megelégedni a hatósági ellá-
tással. mert vadnak családok, amelyek már 
évek hosszú sora óta gondoskodnak róluk és 
ezután is jelentkezni fognak náluk. Az egyik 
idős szegedi koldus, talán a legidősebb vala-
mennyi között, az összeírás során méltatlan-
kodva jelentette ki a hivatalban, hogy nem 
vonul be a szeretetházba és ha erőszakkai mégis 
bevinnék oda. a mankójával mindent Össze fog 
törni . . . A népjóléti ügyosztály az ilven ese-
tekre való számítással nem mondott le a tanyai 
koldustclcp felállításának tervéről, valószínű, 
hogy erre a jövő év elején mégis sor kerül, a 
munkaképtelen koldusokat itt fogják elhe-
lyezni. 

STKVAN ZWEIO 
közismert regénye a 

Szombat 

A búvártól villaneéned, 
a Valéria-téri paprlhapiac 
és a Gizella tér rendezése 

a varosrendezési bizottság előtt 
Egyik terv megvalósítására sem találtak pénzügyi fedezetet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökön délben dr. Tóth Béla polgármesterhe-
lyettes elnökletével ülést tartott a városrende-
zési bizottság. A zárt ajtók mögött lefolyt 
ülésről dr. Tóth Béla tájékoztatta a nyilvános-
ságot. Elmondotta, hogy a bizottság foglalko-
zott a Nagyhuvártó feltöltésének kérdésével. 
Ez a kérdés, mint emlékezetes, még gróf Kle-
belsberg Kunó kultuszminsztersége idején me-
rült fel. Klebelsbergnek az volt a terve, hogv 

a Nagyhuvártó helyén villanegyedet 

létesít^ A villanegyed terveit kidolgoztatta és 
már-már ugy volt, hogv a terv a megvalósulás 
stádiumába jut, amikor beköszöntött a gazda-
sági válság és ezt. a, tervet is elnyelte. Most, 
nem lehet tudni kinek a jóvoltából, ismét fel-
bukkant a gondolat, a mérnöki hivatal kidol-
gozta a feltöltés tervét. Ez a terv került csü-
törtökön a városrendezési bizottság elé. A terv 
sízerint nem töltenék fel a Nagyhuvártó egész 
területét, csak egvrészét, a tó területébe félszi-
getet, emelnének és a félszigeten azután állan-
dó jellegű épületeket emelnének. A városren-
dezési bizottság niegálapitotta, hogy mivel ren-
geteg földet kellene elég nagy távolságból a tó 
medrébe hordatni, a feltöltés rengeteg pénzbe 
kerülne, erre pedig fedezet már csak azért sincs, 
mert a tófelt öltés nem szerepel a belügyminisz-
ter által jóváhagyott inségmunka-programban. 
A bizottság azt javasolta, bocv a város ható-

sága, egyelőre ne foglalkozzék a Nagyhuvártó 
feltöltésének gondolatával. 

A bizottság foglalkozott 

a Valéria-tér rendezésének 

kérdésével is. A térrendezés tervét és költség-
vetésiét a mérnöki hivatal már elég régen elké-
szítette, még pedig akkor, amikor komoly moz-
galom indult a paprika csarnok tervének megva-
lósítása érdekében. A térrendezés a mérnöki 
költségvetés ézerint körülbelül hetvenezer pen-
gőbe kerülne.. A paprikamonopólium életbelép-
tetése után lekerült ez a terv a napirendről, most 
a földművelésügyi miniszter irt le a városhoz és 
hivatkozva a hozzá juttatott panafizokra, fel-
kérte a város hatóságát, hogy a, paprikapiacul 
szolgáló teret mielőbb rendeztesse. A miniszter 
megállapítja leiratában, hogv a rosszul köve-
zett tér egyáltalában nem tUcálmas hely a 
paprikapiac számára, mert a paprikafüzéreket a 
földről árusítják, így az áru besszennveződik, 
tehát elsőrendű közegészségügyi érdekek sürge-
tik a tér burkolatának rendezését,. 

A városrendezési bizottság megállapította, 
hogy a Valéria-tér rendezése nem szerepel az 
ötéves városrendezési programban. így a város 

csak 1940 után 

oldhatná, mpg ezt a kérdést, mivel előbb fedeze-
tet nem tud rá "teremteni. A bizottság azt ja-

D A n i t | | o n m i n d e n r e kölcsön, majdnem telje* ér-
r e i H i Rd|ltékét pl. 12 P. értékű tárgyra 10 P-t, 
1 dekagram aranyra 26 P-t. Kerékpár, ruha, irögép, 
varrógép, értékpapír, stb-re. Dr . SIMON Záloghis, 

Oroszlán-u 6. Nyitva d. u. is. 
Hadi és kényszerkölcsönt, értékpapírt vesz Or. S imon 

— Oroszlán-u. 6 — 

vasolja, hogv a város hatósága intézzen felter-
jesztést a földművelésügyi miniszterhez ós kér-
jen a Valéria-tér rendezésére hetvenezer pengő 
olyan kölcsönt, amelyet csak 1940-től kezdő-
dően kell részletekben visszatérítenie. Ha a köl-
csönt megkapná a város, akkor semmi akadá-
lya sem lenne a Valéria-tér rendezésének. 

A bizotUág napirendién 

a Gizella-tér 

rendezése is szerepelt. A mérnöki hivatal Po-
gány Móric épitőmüvész elgondolása alapján 
ezt a rendezési tervet is elkészítette. A terv 
kivitele körülbelül ötvenezer pengőbe kerülne. 
A városrendezési bizottság megállapította, 
hogy a városnak erre a, célra sincs pénze. így- a 
kérdés megoldását jobb időkre kell halasztani 

Végül 

a móravárosi kulturház 

kérdésével foglalkozott a városrendezési bi-
zottság. A móravárosi egyházközség annakide-
jén megkapta a Taschlertelek egvrészét a vá-
rostól kulturház építésére. A város azonban 
kikötötte, hogv a telken a környezetnek megfe-
lelő nagyságú ós kivitelű épületet kell emelni, 
még pedig olyat, mint a Kálvária-téri városi 
bérház. Az egyiházség nem tudta előterem, 
teni az építéshez szükségéé összeget és ezért 
a nyáron a telekadományozásu feltételek mó-
dosítását kérte, még pedig olvan értelemben, 
hogv a város telekkönwileg írassa át az egy-
házközségre a telket még az építkezés előtt, 
mert különben nem szerezhetnek bankkölcsönt 
az építkezéshez. A kisgyűlés olvan formában 
teljesítette az egyházközség kívánságát, hogv 
megígérte, ha az első emelet elkészül, engedé-
lyezni fo/7.ia a telek átíratását. Most ujabb 
beadványt intézett az egyházközség a város-
hoz. Bejelentve, hogy az előirt kétemeletes 
házat nem tudta felépíteni, azt kérte, hogv elé-
gedjék meg a város földszintes épülettel. A vá-
dezési bizottság megállapította, hogy mivel ren-
város hatósága ragaszkodjék a kétemelete* 
épülethez. 

Bécsben letartóztatták 
Trettinát 

Bécs. november 12. Csütörtökön délben a, bé 
esi rendőrség értesítette a budapesti főkapi-
tányságot, hogy Trettina Jenőt elfogta és le-
tartóztatta, Trettina 10 hónapos fogerős bör-

•'¡»büntetése miatt szökött meg. Büntetésének 
kiszabása után ujabb spekulációban vett részt, 
alkalmi társaságot szervezett a gyógynövény-
export monopolizálására, amellyel 60 ezer pen-
gő kárt. okozott egy angol cégnek. Trettina, 
amíg a gyógynövény ügyben folytatott tárgya-
lásokat, azt is megkísérelte, hogv jogerős el-
ítélése ellen ujrafelvétellel éljen. Trettina ké-
relmét. elutasította, mire a büntetés elől meg-
szökött. Körözőlevelet bocsátottak ki ellene, 
amelynek alapján most Bécsben elfogták. Tret-
tinát egv peisti férfi felismerte, éresitette a bé-
esi rendőrséget, amelv azután letartóztatta. 
Trettina kiadatása ügyében megindult az eljá-
rás. 

Belvárosi Mozi Ma és mindennap! 

A szezon kimagasló fllmesoménye 

A K Í N A I 
A R A N Y 

Két férfi harca az asszonyért a vérzivataros 
Kínában. — 5, 7, 9 Főszereplök 

Gary Cooper *sMaileleine Caro* 


