
Vasárnap, 1937 március 28. 
—mmmmmmmmmmmmmmmmmB^mmm^ 

O C I ' M A G 7 A R O B S 7 S O r 

Gyermekszerencsétlensé-
gek, balesetek, 

öngyilkossági kísérletek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Nagypén-

teken és nagyszombaton változatos volt a rend-

őri krónika. Gyovai Péter 12 esztendős, Margifr-

ucca 5. szám alatt lakó gyermeket a combján lö-

véstől eredő sérüléssel beszállították a sebészeti 

klinikára. A gyermek kihallgatása során azt adta 

elő, hogy egy ismeretlen gyermek lőtte meg ro-

volverrcl. Gyovai Péter állapota súlyos, de nem 

életveszélyes. 

Gyovai Imre szőregi legény az országúton ha-

ladt lóháton, miközben lova egy szembejövő ko-

csitól megijedt és az árokba zuhant. A ló kiszen-

vedett, Gyovai súlyos combtörést szenvedett, a 

kórházban ápolják. 

Veréb István háromesztendős kisfiú szülei Ia-

Kásán forró vizbe esett. Súlyos, harmadfokú égési 

sebekkel szállították a gyermekklinikára, állapota 

•ulyos. 

Hasonló baleset érte a kétesztendős lletsztg 

Piroskát, aki a forró tésztalébe zuhant bele. ő is 

másod- és harmadfokú égési sebeket szenvedett, 

állapota súlyos, életveszélyes. A szülök ellen az 

eljárás megindult. 

Menyhárt István 16 esztendős, Balástya 180. 

szám alatt lakó fiu tegnap este öngyilkossági szán-

dékból revolverrel mellbelötte magát. A golyó 

súlyos sebet ejtett a fiatal gyermeken. A mentők 

beszállították a közkórházba, állapotta súlyos, 

életveszélyes. Uogy miért akart a fiatal gyermek 

megválni az élettől, azt ezideíg megállapítani nem 

sikerült. A nyomozás folyik. 

Kiss József 39 esztendős napszámos benzin-

robbanás következtében súlyos égési sebeket szen-

vedett. A mentők beszállították a bőrgyógyászati 

klinikára, állapota súlyos. 

özv. Révész Gyuláné városi eltartott asszonyt 

a mentők lugkömérgezéssel beszállították a köz-

kórházba Alsókikötösor 236. szám alatti lakásáról. 

Megállapították, hogy csak kismennyiségü maró 

folyadék került a szervezetébe, úgyhogy nem szo-

rul hosszabb kórházi kezelésre. 

Takács Józsefné 81 esztendős szakácsnő, aki 

a Hungária-szálló alkalmazottja, szombat reggel-

be világitógázzal megmérgezte magát. Tettét ide-

jében észrevették, állapota nem életveszélyes. 
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Wolf Péter 

Elegáns hélgvek a szolid árairól nevezetes 

H O D E L L H A Z B A N 
(Szeged, Klauzál lér 7. ''z., Wagner-liáz) 
szerzik be átmeneti és tavaszi kabátszük-
ségielüket. Eredeti modellek, u j kreációk, 
olcsó árak. 136 
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Domán legolcsóbban 

d) a meg 
hajának a kellő gondozást, 
hogy mindig szép legyen! 

ELIDA SHAMPOO 

DérttHdfelkre te lepí tet t 
a városi hlshoszonbérMftet 

Irta Dr. KERSCH FERENG 

A mult év húsvétja alkalmával már rámu-
taltam arra, hogy városunk a délvidék elvesz-
tésével fokozottabb mértékben saját polgárai-
nak a támogatására szorul akként, hogy nyu-
godtabb megélhetési lehetőségeket, célirányos 
munkával kell jőelőre k imunkáln i és h a en-
nek gyümölcséi nem is a jelen, de az eljö-
vendők számára feltétlenül biztosítsuk. Hang-
súlyoztam. hogy a gazdasági életünk fejlődé-
sében m inő fontos szerep vár a mezei gaz-
dálkodással foglalkozó lakosságra, ;ü (önösen 
azáltal is, hogy a tanyai lakossagot a fogyasz-
tás cs igények számára fokozatosabban meg-
nyerjük. E kérdésnél a paprikatermclés jt len-
tősége melletl, különösen felhivlam az illeté-
kes tényezők figyelmét a gyümölcstermelés s 
ennek kapcsán előállhaló ipari és kereskedel-
mi fejlődési lehetőségekre s ezenkívül az ap-
rójószág (különösen baromfi) tenyésztésben 
mutatkozó gazdasági jelentőségre, amelyek 
számára a tanyai kis egységek maidnem ideá-
lisnak mondhatók, de a kanacitásuk alig. vagy 
épnenséggel nincs kihasználva. 

Köztudomásu tény, hogy Szeged városának 
a magyarországi városok közölt majdnem első 
helyen áll a földbirtokvagyona (csak O breeen 
előzi meg, de ez is a Horlobágvával). Ezt a 
nagybirtokot tagoltsága, a minőség különbö-
zősége és a művelési lehelőség megosztottsága 
folvlán haszonbérletek ut ján hasznositio: de 
a dolog természete szerint is a város közigaz-
gatása nem is lehetne alkalmas ennek a va-
gyonnak a saját kezelésben tartavUi Az 
19,17. évi költségelőirányzat adalai szo.-'nt 

a város mintegy 09.121 hold ingat-
lanából kat. hold«» hasz-

nosít bérbeadás ut ján. 

Az ingatlanoknak többi részén erdőgazdaság 
fö lvetődik, kisebb hányadán n<vlig saját ke-
zelésben tarlott birtokai vannak. 

A haszonbérlet ut ján hasznosított mintegy' 
48 és félezer kat. hold ingatlan haszotibé; jöve-
delme az 1935. évben a zárszámadások adatni 
szerint 989.283 pengő volt. Az 1937. évi elő-
irányzat csak 915.197 pengőt mutat, vigvis e 
két szám különbözősége arra utal. hogy a 
régi hátralékok is lassan törlesztődnek. 

A tanyai bérlők helyzetének ismerői jól tud-
lak, hogy a város polgárságának szerény meg-
élhetési! haszonbérlői a szükségleteik kielégí-
tésére sem képesek s igy a város közgazdasá-
gának fogyasztói rétegéből úgyszólván telje-
sen kieslek. Ezeket 

a polgáríasodás kritériumaival i'el-
ruházni ugy közgazdasági, mint 
szociális crdekból is elsőrendű cs 
már tovább nem is mellőzhető f r l-

adat. 

Mi lenne az idevezető ut? A legközelebbi múlt-
ban lőrvéuvhozásilag is rendezeti 

teleoités 

Lehetővé kell tenni a városi bérlők számára, 
hogy belföldjeiket megválthassák a kormány-
ba ¡óság támogatásával. Nemzeti szempontból 
ugyanis nemcsak a fent emiitett városi és ál-
talános szociális célok indokolják a városié! 
távoli végeken a bérlők letelepítését, hanem 
nemzetvédelmi szempontok is, amelyet egy-, 
felől városunknak a trianoni szerződ ís követ-
keztében halárvárossá válása s igy a v'gekert 
polgáriasodolt nemzeti társadalom teremtése, 
másfelől az évenkint megujulő bérlők közötti 
izgatásnak a megszüntetése s ekként nyugodt 
és nemzethii polgári réteg léte tése elsősen-. 
diic.n fontrfe á l lami feladat. Mindegek alkal-
masak a kormányhatalom meggyőzdsérc,li(.gy 
a telepítés számára költségvetésileg megsza-
bott és rendelkezésre álló összegekből elsősor-
ban itt. városunkban a központtól távoli ha-
szonbérleteken kezdje el a telepítés munkáját. 

Meggyőződésem szerint városunk pénzügyi 
szempont iáiból is helyén valónak muH'kozi lc 
a fentebbi tétek A már hivatkozott költség-
előirányzat tanúsága szerint a város haszon-
bérbevélele kat. holdankint átlagban 19 P 50 
fillér. Javaslatom szerint 

a várostól távol fekvő s a haszon-
bérleten épített házaikban tényleg 
rajta i* lakó kisbérlök megtelepí-

téséről lenne sző 

s igy elgondolásom szerint 

mindössze 95 ezer holdat ¿elleni-
a telepítésre felhasználni 

s a városnak még mindig körülbelül 45 e/.ct 
hold ingatlana maradna, beleérive az erdeket 
is. Ez a 25 ezer kat. hold föld a mai 'rvis-7.->-
nvok mellett holdankint 1 -000 nengő 'között 
lenne értékesíthető, vacvis 500 oengő alapul 
vétele mellett körülbelül 12 és fél mi l l ió oen-
cőért. Ismétlem, hogy a távolabbi hoinvkföl-
dekről van szó. mert a városhoz közclfekvő 
földpk a városban lakó földműv"s'ako-A'Ag 
l i l kis parcellákban is megfelelően liasznosi-
tandő lenne. 

A fentebb már említeti kat. holdunki;.U K' 
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