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II szegedi iparosi 
Szentesre vezénylik, 
ha szegedi uiai akar 
javiiani 

Intézményesen Ueti biztosítani a szegedi 
iparosok fogait — Ujabb séretém a rókusi 

feiiilfávóhid favitása körül 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A volt 

gjszcgedi szerb internátus átalakítási munkála-
taival kapcsolatban a Délmagyarorszdg ismétel-
ten tiltakozott az ellen a visszás helyzet ellen, 
hogy a szegedi iparosokat sérelem érte. Mint is-
meretes, arról volt szó, hogy az átalakítási ter-
veket csakis Budapesten lehetett megtekinteni és 
csak Budapesten lehetett az ajánlati nyomtatvá-
nyokat beszerezni. Ez az ügy erélyes fellépés 

következtében elsimult. Most ujabb ilyen sérelem 
érte a szegedi iparosokat. 

X rókusi állomás melletti felüljárók kijavítá-
sára az elmúlt napokban pályázatot hirdetett a 
szentesi államépitészeti hivatal. Az egész munká-
lat nem jelentékeny, mindössze ha néhAmszáz 
pengőről lehet szó, azonban — amint a múltkor 
is jelezte a Délmagyarorszdg — 

elvi kérdésről van sző és ezért kell 
tiltakozni minden olyan intézkedés 
ellen, amely a szeaediek jogait kiseb-

bíti. 

X szentesi állam'énitészeti hivatal Hirdet pálváza-
!ot szegedi munkálatokra és a versenytármalási 

hirdetménv szerint a költségvetési nyomtatvá-
nyok, az ajánlati minták 

csakis Szentesen 

sre-e'he'ők he. Ez nein íel»nt mjnthoirv a 
szegedi iparos kémrtrlen vonatra \V.ni, a menh'a-
Varozott időben bekonoalatni a szentesi állam-
énifészeti Hivatal aitajdn 'és ott beszerezni a 
szükséges információkat és nvomtatványokat. ha 
ugyan a pályázaton részt akar venni. Miután 
azonban a n-u-Wo* ne-n í-T— •ő®, egrt-»rm 
Hiten utazás megdrágítaná a szegedi inaros aján-
latát a szegedi iparos tehát nem utazik és nem 
pálvázik'. hanem kénvtelen átenffední a teret a 
szentesieknek", akik' Helyzeti előnyben vannak", 
jóllehet " 

Szegeden "és nem 'Szentesen kelt 9 
munkát elvégezni. 

X szeeedi marosok kóréhen a z u jabb sérelem 
miatt elkeseredetten tiltakoznak". 

— X szentesi hivatal natrvnn íóí huBa — 
fíanffoztatiák —, hotrv a munka srene'di és men-
teMette volna azt ís. hoffv a sriíkstge* onnmfat-
uámmVat meal-üldi a szened; htánttármV h. 

Értesülésünk szerint Rolner Fcrene. az ipar-
testület elnöke, amikor erről az ujabb sérelem-
ről redo-rést cserzett, felkereste dr. Pdlfu Józsefi 
polgármestert "és 

panaszt tett a szentesi államé tát észe fl 
hivatal intézkedése ellen 

és kérte, hogy a szükségles nyomtatványokat és 
te-"e vet >'s k;,td:4V \ nol»»ár-
mesfer azonnal megiVérte kórhen'ArAsát és való-
szinü. hosrv ennek meg is lesz a kellő hatása. 

Alig van valaki, akit ne háborítana fel ez 
az eljárás. Szeged és Szentes kőzött mégis van 
Valami különbség, egészen furcsa, hogv egy olyan 
város mint Szeged, egy vidéki városhoz tarto-
zék bármilyen vonatkozásban. Emlékezetes még, 
hogv három esztendővel ezelőtt a szegedi állam-
épitészeti hivatalt teljesen le akartak éniteni és 

• Szentest akarták megtenni központnak. Ez ellen 

Szeged erőteljesen tiltakozott és tiltakozásának 
annyi eredménye volt, hogy 

a szegcdi hivatalt 

meghagyták, ha csorbított hatáskörrel is. Hogy 
mennyire éljelentéktelenitctték a szegedi hivatalt, 
mutatja a fentebbi eset is. 

A Délmagyarorszdg munkatársa felkereste a 
szegcdi államépitéS7.etí hivatalt és megkérdezte, 
hogy szegedi munkálatokra miért a szentesi• ál-
lamépitészeti hivatal ir ki versenytárgyalást. A 
következő választ, kaptuk: 

— A dolog egyszerűtől összes utak a szentesi 
hivatalhoz tartoznak. Miután ez a hivatal kezeli 
az utakat, ez a hivatal iria is ki a iavjtásokra a 
verseny tárgy al ások a t. 

a 

( A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy dr. Sa j ó La jos 
tiszti főorvos javaslatot terjesztett a polgár-
mester elé az egészségvédelem fokozottabb k i -
építésről. Hivatkozik a főorvos javaslatában 
arra is, hogy a tanyai iskolás gyermekeknél 
milyen megdöbbentő arányú a güinőkoros fer -
tőzöttség. A z egyetemi gyermekklinika leg-
utóbb tuberkulin- és Röntgen-vizsgálatokat 
tartott a tanyai iskolák növendékeinél és ezek-
nél a vizsgálatoknál i jesztő arány bontakozott 
ki. Megállapították, hogy sok iskolánál a ta-
nyai gyermekek 30 és 50 százaléka gümökor-
ral fertőzött. Hatvannyolc tanyai iskola közül 
három iskolánál, mégpedig Alsótanyán a Bo-
kor-, Kiss Ferenc-, és a Bieger-iskolánál a nö-
vendékek t-tó l 10 százalékig fertőzöttek. A 
másik nyolc alsótanyai iskolánál és pedig a 
Petróczy, Átokháza, Gábor, Halastelek, Rózsa-
bögyös, Kraller, alsóközponti és mórahalmi is-
koláknál a növendékek 11—20 százaléka fer-
tőzött, 

2Í—30 százalékban fertőzött 19 is-
kola növendéke, 

A dolog tehát világos: a szegedi utakhoz a 
szegedi dhamépitészett hivatalnak semmi köze 
nincs, a rókusi felüljáró ügyét nem Szegedről, 
hanem Szentesről intézik. Valószínűleg 
kimúlások alkalmával konstatáljak, hogy 
szükség van a javításokra és ez azért egysze-
rűbb, inert a szegedi hivatal mérnökeinek csu-
pán egy villamosjegybe kerülne a hid ellenőr-
zése . . . 

A sérelmes ügyben kérdést intéztünk 

a kereskedelmi és iparkamarához, 

ahol Tonelli Sándor főtitkár közölte, hogy * 
hirdetmény hozzájuk is megérkezett és a kamara 
nyomban megtette a szükséges lépéseket, liogy 
a részletes feltételek és nyomtatványok a szegedi 
államépitészeti hivatalhoz is megküldessenek. 
Ezen tulmenőleg a kamara elnöksége el fog jár-
ni abban az irányban is, hogy az ilyen esetek a 
jövőben ne ismétlődhessenek és 

intézményesen biztosittassék. hogy 
a Szegedet érintő munkálatok tervei, 
költségvetései és egyéb nyomtatványai 
elsősorban Szegeden tétessenek köz-

szemlére. 

Ma Szentesre kell menni a szegcdi iparos-
nak, ha egy szegedi munkát el akar nyerni, a 
napokban Pestre akarták kényszeríteni. Ha igy 
megy a dolog, akkor nemsokára nem lehet a 
szegedi munkát Szegeden elnyerni, de esetleg 
sikerrel pályázhat a szegedi iparos a pécsi, vagy 
a győri munkálatokra, mert nem kétséges, hogy 
azokra majd — itt írják ki a nálvázatokat az 
egyszerűség kedvéért... 

köztük a várostanyai, rivói, körösért, Somogyi, , 
zákányi, Szentimrei, lengyelkápolnai, Koszéi 
István, xnadarászcsárdai, jánosszállási, székal-
j i , vilmaszállási, gallyasi, felsőközponti, A i g -
ner Károly , vedresszéki, belsőcsengelei, közép* 
cscngelci, külsőcsengelei iskolák növendékei 

31—io százalékos gümőkorral va ló 
fertőzöttséget állapított meg az o r -
vosi vizsgálat 19 iskola növendé-

keinél. 
A 

Ezek az iskolák a következők: Buki I., P á l f y , 
csorvai, lázáhtanyai, dobóerdő, kissori, Pogány. 
Frigyes, kisszéksori, kancsalszéli, külsőfekete-
széli, kettőshatári, szatymazi I., szatymazi I i . , 
makraszéki, belsőösszeszéki, szirtosi, győriszé-
ki, alsócsengelei és felsőcsengelei iskoláknál. 

i , 
41_50 százalékos a fertőzöttség 14 

iskolánál 

és pedig a hopvéderdói, ruki-i II., k irályhalmi, 
madarászi, nagyszéksósi. Klebelsberg, bo járha-

Megérkeznek 
hét főn az ujtipusu 

rádiókészülékek 
F o n y ó villany világítási szaküzleteibe 
Kölcsey-ucca 4, Kárász-ucca 3. 
Te le fon - l t — 6 5 . T e l e f o n : 21—65. 

Megdöbbentő adatok 
tanyai Iskolás gyerekek 
tbc-£ertőzöttségéről 

Öt iskolánál SO százalékos, két iskolánál 
60 százalékos a fertőzés 


