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JegiieK a oeimaguarországnái 

az _ mondotta —, hogy felvetődött a kérdés, 
legalább 

a polgármester nyilatkozata a nyil-
vánosság elé kerül. 

R választás mindig izgalmakkal jár, gyanúsítások 
hangzanak el, helyes, ha ezek tisztázódnak. A 
polgármester személyéről senki sem tételezi fel, 
hogy a fia érdekében érvényesítené hivatalos ha-
talmát Kétségtelen, hogy igen nehéz és kényes 
helyzetben van, mert hiszen ki van téve a gya-
núsításnak. Ki kell különben jelentenie, hogy ha 
azt tapasztalná, hogy a választási küzdelem pár-
tatlanságát bizonyos intervenciós kísérletek ve-
szélyeztetni igyekeznének, hivatalos kötelessége 
szerinti azonnal közbelépne. Ilyen kísérletekről 
persze szó sincs. 

A bizottság .ezután megkezdte a jelentések 
tárgyalását. A polgármester jelentését dr. Pávó 
Ferenc tb. tanácsnok ismertette. A jelentéshez dr. 
vitéz Shvoy Kálmán szólalt fej. Bejejentette, hogy 

a felsőtanyai gazdasági felügyelő 
ellen súlyos panaszok merültek fel. 

Összeférhetetlennek tartja, hogy a gazdasági fel-
ügyelő bérlője is legyen a városnak. Kifogásolta, 
hogy a gazdasági felügyelők munkakörét még 
mcst sem állapították meg pontosan. A gazdasági 
feliigyejők nagyon ridegen bánnak a bérlőkkel, 
•dik alig-alig tudják tengetni a mai áldatlan vi-
szonyok között nyomorúságos életüké'.. A „Vihar-
sarok" cimü könyv megszületését sok tekintet-
ben az ilyen rideg bánásmód segítette elő, — 
mondotta. 

Ne legyenek a gazdasági felügyc-
.lók basák a tanyákon, hanem le-
gyenek jóakaró narátjai a tanyák 

népének. 

Dr. Tóth Imre kifogásolta, hogy az érvény-
ben lévő Jogszabályok ellenére két pengőn a[áf.i 
adótartozások miatt is zálogoltat az adóhivatal. 
Megtörtént, hogy 

négy fillér miatt zálogoltak. 

Ez nem igen öregbitt a hatóság tekintélyét. Ha-
talmazza fel a polgármester a külterületi végre-
hajtókat, hogy felvegyék az ilyen kis összegeket. 

A polgármester válaszában bejelentette, hogy 
0 két ügyet sürgősen megvizsgáltatja és a szük-
séges intézkedéseket megteszi. 

Ezután dr. Sajó Lajos tiszti főorvos terjesz-
loíte be jelentését 

a város egészségügyi helyzetéről 

X Jelentés szerint a város általános egészségi 
állapota az elmúlt hónapban kirlég;'ő volt. Ugy 
a felnőttek, mint a gyermekek körében a légző-
szervek hurutos bántalmai mellett az emésztő-
szervek hurutos megbetegedései is szokatlanul nagy 
számban fordultak elő. Á heveny fertőző megbe-
tegedések álta]ában szórványosan jelen'ikeztek. de. 
rendkívül sok gondot okozott a vörheny- (34) és 
a roncsoló toroklob- (35) megbetegedések számá-
nak emelkedése, még pedig elengedhetetlenül 
szükséges elkülönítési lehetőségek korlátozott 
volta miatt. 

Az iskolában előfordult vörheny* 
megbetegedés miatt 

» Kapitányság! elemi iskolát, a Szilléri-sugáru'ti 
elemi iskola III. leányosztályát ás a Korona-uccai 

óvodát 8—8 napra be kellett zárni. Októberben a 
város területén összesen 18 hasihagymáz meg-
betegedés került bejelentésre, ezek közül azon-
ban mindössze hat megbetegedés kerül ki a 
város lakosai közül. A bejelentett többi hasihagy-
máz megbetegedésből nyolc a hadsereg kötelé-
kébe tartozik,. négyet ped'ig vidéikről szállítottak 
be. Bejelentette még a főorvos, hogy december 
1-ével a város területén működő összes elemi is-
kolákban, valamint a kereskedő- és iparostanonc-
iskolában a rendszeres iskolaorvosi munka meg-
indul. 

A jelentéshez Shvoy Kálmán szólalt fel. Kér-
dezte a polgármestertől, hogy 

a kórházban elkövetett visszaélést 

nem a kellő ellenőrzés hiánya tette-e lehetővé. 
Felhívta a főorvos figyelmét a temetőben uralko-
dó állapotokra. Á csontház előtt olyan kicsi a 
hely, hogy a temetések gyászoló közönsége sok-
szor a sírokra szorul ki, ami sérti a kegyeletes 
érzést. 

Begavári Back Bernát a járványkörhdzban 
uralkodó állapotok iránt érdeklődött felszólalá-
sában. Ila tényleg lehetetlen állapotok uralkod-
nak a járványkórházban, akkor sürgősen rendet 
kell teremteni. 

Dr. Sajó tiszti főorvos válaszolt a felszólalá-
sokra. Á kórházban az ellenőrzést a számvevőség 
rendszeresen gyakorolja, az elkövetelt visszaélést 
a legszigorúbb ellenőrzés sem akadályozhatta vol-
na meg, mert a megtévedt tisztviselő jogtalanul 
vett fel a felektől pénzeket és a felvett összege-
ket nem vezette bc a pénztárkönyvbe. Bejelentette 
a főorvos, hogy a polgármester megbízása alap-
ján most dolgozik a temető-szabályrendelet ter-
vezetén. amelv a temetés külső rendjét is szabá-
lyozni fogja. Back Bernát felszólalásával kapcso-
latban kijelenti, hogy 

a járványkórházban 

uralkodó állapotok nem olyan súlyosak, de az-
ért nem is kletégitŐck. Most folynak a tárgyalá-
sok a kérdés végleges megoldása érdekében. 

Dr. BudcrBéla főkanitánvhelyettes mutatta ezután 

be jelentését, amelyről lapunk más helyén számo-
lunk be, majd dr. Szcpessy Aladár pénzügyignz-
gató, dr. Tarajossy Béla ügyészségi elnök és Kiss 
Károly tanfelügyelő tette rneg jelentését. A tan-
felügyelő elmondotta, hogy a szeged! Iskolákban 
az elmúlt betek alatt tizenhat állástalan szegedi 
tanító kaoott állást. 

Áz államepitészcfí hivatal jelentése után 71-
kihy Kiss Tibor gazdasági főfelügyelő terjesztette 
elő Jelentését, amely szerint a kedvező időjárásban 
ugv a szüret, mint az egyéb gazdasági munkála-
tok fennakadás nélkül végezhetők" voltat. 'Áz 
őszt árpa. rozs és buza ve'ése októberben leg-
nagyobbrészt befeiezést nvert. a vetések . jól ki-
keltek. iól bokrosodtak, sőt hetvenként oly buján 
fejlődtek, hogv azokat legeltetni kellete. X ten-
geri betakarítása befeiezést nyert, csak még a 
tengeriszár vágása cs behordja van folyamatban. 
Á tengeri igen jó termést adotf. 

Végül dr. Gergrbt József állategészségügyi ta-
nácsos tette meg jelentését, amejv szerint irlenl-
kezrft a haromfikolera az I. kerületben. Áz or-
szágos vásárra frtha'tottak 961 lovat, 624 szarvas-
marhát, 295 borjut. 258 iubot, 45 kecskét cs 1810 
sertést, amiből elkelt 151 ló, 398 szarvasmarha. 
210 boriu, 205 iuh. 12 kecske és 1501 ser'.és. A 
hetivásárokra felhajtottak 271 boriut, 46 juhot 
és 1282 sertést, megvettek azon 262 borjút. 10 
juhot és 850 ser'ést. Elszá'UInftak élőben 31 bor-
jút. Icvácoltan 4 vagon. 28.367 kiló összes lius-

sulyu 184 sertést Olaszországba, 6 vagon, 33.000 
kilónyi nyers szalonnát, valamint 2 vagon, 20000 
kilónyi zsirt Csehországba és ugyanannyi zsirt 
Németországba. 46.570 kiló baromfit Angliába, 
9530 kiló baromfit Németországba és 5154 kiló-
nyit Ausztriába. Közfogyasztásra levágtak 289 
szarvasmarhát, 289 borj'ut. 362 juhot, 3023 sertést 
és 43 lovat. 

2;"a; anonl uri divat ás egyenruha-
szahAsán p o r i v e n n é ! , 
Szeged, Feketesae ucea 15. sz. Telefon: 14—23 

85 baleset, 11 öngyil-
kosság, 20 eltűnés 

A rendőrség jelentése Szeged októberi 
közbiztonságáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-
igazgatási bizottság hétfői ülésén a következő je-
lentésben számolt be a rendőrség Szeged közbiz-
tonsági helyzetéről: 

— Októberben gépjármütulajdonosváltozás 47 
esetben, kerületváltozás 30 esetben volt. Gépjármű-
vezetői vizsgát 21-en tettek, akik közül személy-
gépkocsira 16-an, motorkerékpárra 6-an nyertek! 
vezetői képesítést. A közönség rendelkezésére áll 
44 bérautó, 8 autóbusz, 69 egyfogatú, 8 kétfogatú 
bérkocsi. A bérkocsihajtók száma 30. Egyfogatú 
fuvaroskocst 108, kétfogatú fuvaroskocsi 142, 53 
fuvaroskocsihajtó és 2t bérszolga fill a közönség 
rendelkezésére. — Az elmúlt hónapban 30 közleke-
dési baleset volt, melyek kö^ül 3 halálos, 5 súlyos, 
14 könny lefolyású volt, mig 8 esetben sérülés nem 

t ö r t é n t . 
— Az elmúlt hóban táncmulatságra 51 esetben, 

sportmérkőzésre 16 esetben, színházi előadásra 33 
esetben, mozgófényképelőadásra 302 esetben, hang-
versenyre 4 esetben adtak engedélyt. A kapitány* 

I ság bejelentő hivatalában magánházakból és inté-
zetekből 4821 bejelentés, 3269 kijelentés eszkőzöl* 
telelt. Szállodai be- és kijelentés az elmúlt hónap-
ban 1264 volt. •őrizetbe veitekről 184 bejelentést és 
148 kijelentést eszközöltek. Külföldi állampolgár 
az elmúlt hónapban 307 jelentette be magát, mig 
632 külföldi jelentette ki magát. Vidékről Szegedre 
érkezett 2714 személy, Szegedről vidékre távozott 
1260 személy. Külföldről sem beköltözés, sem pe< 
dig külföldre kiköltözés nem történt. 

— A közbiztonsági állapot októberben is meg-
felelő' volt. A bűncselekmények száma nem ha-
ladta meg a szokásos mértéket. Nevezetesebb! 
bűncselekmény az elmúlt hónapban nem volt. Októ-
berben az összbünoselckményck száma 469, melyek" 
eredményes nyomozással 309 végződött, 160 eset-
ben a nyomozás eredménytelen volt. A bűncselek-
mények közül az ember élete és testi épsége elleni 
108 irányult, ezek közül halálos egy sem volt. A 
vagyon elleni bűncselekmények száma 316, ezek-
ből lopás 205 volt. Baleset 85 esetben fordult elő. 
Az elmúlt hónap folyamán 11-en követtek el ön-
gyilkosságot, eltűnt 20 személy. Tüzeset öt volt. A 
hónapban 47 gyűlést jelentettek be, melyekből hár-
mat nem tartottak meg, egyet n p m engedélyeztek. 
Be nem jelentett gyűlések megtartását nem észlel-
ték. 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon rokonok, ismerősök, jóba* 

rátok, testületek, kik felejthetetlen fér* 

jem, illetve édesapánk elhunyta alkal* 

mával koszorú- és virágadományaikkal, 

nemkülönben részvétso.raikkal fajdal* 

munkát enyhíteni igyekeztek, fogadják 

ezúton hálás köszönetünket 

Frankéi-család. 

özv. lUeissbeiw Jahaöne 
szül. Goldschmled Mária 

életének 78-ik évében elhunyt. Temetése 

e hó 16-án, kedden délután 3 órakor a 

szegedi izr. temető cinterméből. 

Gyászolják: gyermekei, menyei, veje, 

unokái. H 
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