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Elektromos hegesztés FRISCHMANN-nai.KWa-M.2li. 
menyes 238, eredménytelen nyomozással 135 eset-
ben fejeződött be. A bűncselekmények közül az 
ember élete és testi épsége ellen 43 irányult, ezek 
közül halálos 1 volt. Baleset 96 esetben fordult 
2lö. Januárban öngyilkosságot követett cl 6 sec-

mély, n személy eltűnt. 

A je'entéssel kapcsolatban a főispán elismerés-
sel állapította meg, hogy a rendőrség lefülelt egy 
budapesfl betörőbandát, amely a legmodernebb! 

felszereléssel érkezett S/egedre, d» itt a rendőr-
ség éb*r°ége követ/tcitében nem kezdhette meg 

kdros működését 

Dr. Szepessy Aladár pénzügyigazgató, majd Kiss 
Károly tanfelügyelő tette meg jelentését. 

Dr. Tóth Imre a megüresedett tanítói állások 
betöltését sürgette. Elmondotta, hogy az állami 
iskolákban egy-egy tanitóra átlag 39 növendék) 
•esik, ezzel szemben 

a községi iskolákban van olvan ta-
nító is, akire 80 diáik esik. 

Szociális és kulturális szempontból egyaránt szük-
séges a megüresedett tanítói állások mielőbbi be-
töltése. Indítványozza, hogy a közigazgatási bi-
zottság ilyen értelemben irion fel a kultuszmi-
niszterhez. 

Kiss Károly tanfelügyelő örömmel fogadja az 
Indítványt, de bejelenti, hogy az idén huszonnyolc 
fiatal szegedi tanítót és tanítónőt neveztek ki. 

A bizottság elhatározta, hogy fe'ir az ügyben a 
kultuszminiszterhez. 

Dr. Tarajossy Béla 

ügyészségi elnök, majd 
az dllamépitészeti hivatal 

képviselője terjesztette 
e!ö jelentését. 

Dr. Szivessy Lehel 

az egyetemi építke-
zések. valamint a 

könyvtár-építés 

' i^Tarajoaay Béla • ^ ^ - ^ ^ 
kérdést a polgármester-

hez és érdeklődött az idegklinika ui hailékának 
fe építése iránt. 

Dr. Pálfy Józset polgármester válaszában beje-
lentette. hogy a kultuszminisztérium az idén fo'y-
tatja az egyetemi építkezéseket, még pedig a: 

id"ghliniha felépítésével. A könyvtárépület kérdé-
séről szintén folynak a tárgyalások. 

Zilahi Kiss Tibor gazdasági főfelügyelő tette 
ezután meg jelentését, amely szerint az időjárás 
a hónap e'ső felében uralkodó hidegek ellenére 
sem volt káros a vegetációra, a hótakarónélküli 
vetésekben a hideg megállapítható kárt nem oko-
zott. A Ruzsajáráson rmderett háromhónapos téli 
gazdasági tanfolyam előadásai zavartalanul foly-
nak, a tanfolyam hallgatói fokozott lelkesedéssel 
tesznek eleget a tanrendben előirt kötelezettsé-
geiknek. 

Dr. Gergely József állategészségü'ryi tanácsos 
mutatta be ezután je'entésct. Elmorfdotta, hogy 
« fertőző állatbetegségek közül jelentkezett a lép-
fene Szatymazon, juhrühösség Csenge'én, megszűnt 
a lépfene és a sertéspestis Szatymazon. A hónap 
végéit fennállott a juhrühösség Csengelén, a ser-

téspestis és a sertésorbénc Átokházán. Januárban 
hetiállatvásár szokásos helyein nem volt, mert a 
főldmivelésügyi miniszter a száj- és körömfájásnak 
Jugoszlávia felöl fenyegető veszélye miatt hasL 
tottkörmü állatoknak ezen vásárokra felhajtását) 
megtiltotta. Ezek pótlásául — a város kérelmére 
— később megengedte, hogy a ti'alom megszün-
tetéséig. a feltevés szerint olsö-orban veszélyez-
tetett határsávon innen fekvő Felsűküzponton 
tarttassanak meg. Az első póth?tivá«ár januárt 
27-én zaj.ott fo Felsöközoouton a lakosság helyileg 
érdeke't részének, valamint a környék gazdáinak 
élénk és örömteljes részvételével. A hivatalos jugo-
szláv időszaki állategészségügyi kimutatás adatai 
arra vallanak, hogy a betegséget előreláthatólag 
sikerül a határon tul e'stioetelnl és Igy hazánkló', 

legalább erről az oldalról, elhárul ez a csapás. 

A jelentéseket a közigazgatási bizottság tudo-
másul vette, „ 

Makó 10 hold földet ad 
a nélkülöző hadirokkantaknak 
A közgyűlés a 124 százalékos pótadó csökkentését kéri 
a belügyminisztertől 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Makó 

képviselőtestülete kedden délután tartotta folyta-
tólagos közgyűlését, mindvégig élénk érdeklődés 
és vitakedv uralkodott. A tiszti orvos által elő-
terjesztett köztisztasági szabályrendelettervezetet 
dr. Fried Ármin és Goicsa Péter fe'szólalása után 
a már érvényes szabályrendeletekkel való össze-
hangolás céljából tanulmányozni fogják. 

A közgyűlés egyhangúlag és határozottan fog-
lalt állást a háztartási költségvetésen eszközölt 
alispáni módottiásokkal szemben, amelyek 27.924 
pengős kiadási előirányzatot törölnek, viszont 
38.224 pengő uj kiadást állítanak be és végered-
ményben 124 százalékra emelik a pótadót. A kép-
viselőiestül et a belügyminisztertől az alispáni mó-

dosítások mellőzését kéri, részletesen megiuidos 

ko'ja, hogy a város legjobban tudja szükségleteit, 
egyidejűleg olyan államsegélyt kér, amellyel a 
pótadót 100 százalékra csökkentheti. 

A makói hadirokkantak örökkmználatl adomány-

földjei ügyében határozott ezután a képviselőtes-
tület, hosszas vita után kimondva, hogy 10 ka-

S Z E G E D I F A R S A N G 
BÁLI NAPTAR 

Február 17, Hungária: Cigány bál. 
Február 19, Tisza: Erdélyi bál. 
Ipartestület: A városi adóhivatal 'alkalmazot-

tainak bálja. 
Hungária: SzAK-bál. 
Február 23, Hungária: Egyetemet és Főiskolát 

Végzett Nők farsangi estje. 
Hungária: Mérnökszövetség bálja. 
Február 26. Tisza: a medikusok és gyögyszc-

részhallgatók bálja. 
Ipartestület: A Szegedi Munkás Testedző Egye-

sület jelmezbálja. 
Február 27. Ipartestület: Frontharcos-bál. 
Március 1, Ipartestület: Polgári Dalárda bálja. 

> —oOo— 

Emerícona bál 
Kedden esle zajlott le a Hungáriában hagyo-

mányos fénnyel és pompával az Emericaiia-
bál. amely évek óta egyik vezető bálja a sze-
gedi farsangnak. A rendezőség H ó m a n Bá-
lint kultuszminisztert kérte fel a bál fővédnö-
kévé cs a miniszter megígérte személyes jelen-
létét, azonban közbejött akadályok miatt kedd 
este nem utazhatott Szegedre. Képviseletében 
dr. K i s p a r t i János tankerületi főigazgató 
jelent meg és nvitotla meg a bálát az ízlésesen 
cs ötletesen feldíszített terembeu. Megjelent a 
bálon dr. G e l e i József, az egyetem rektora is, 
a várost dr. T ó t h Béla polgármesloi helyettes 
képviselte, olt volt dr. M e l c z e r Miklós, a 
hál tanárelnöke, az egyetem tanári kara majd-
nem teljes számban, viléz Pintér Aladár ezre-
des, dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyettes, a 
szegedi közélet és társadalmi élet számos té-
nyezője. 

A hatalmas kávéházteremhen hatalmas szí-
nes tömeg hullámzott mindvégig, de jutott kö-
zönség a többi terembe is. A kávéház asztalai, 
illetve tánehelve fö'ött szépen dekorált széles 
hidat éoiteltek, itt helyezkedett el a zenekar, 
amelv igv a magaslról. a táncolók fölött ját-
szóit mindvégig nagy sikerrel. 

A hálni n következő cárok nvitolták meff: 
ITankó Judit — G. Suta Gvula, Zsidai Adu — 

dr. Mibályfi László. Gcher Kata — Falcione Ló-
ránt. Czunpon Aranka — Dambacber József. Vá-
riéi Ágnes Csefkó T«>vin. Altorjnv Erzsébet — 
Talpai TV'Ia, Jme«ó Mária — Suránvi István. 
C.zmór Ella Erdélyi Gvula. V'dn Klári — Bcr-
náth Kálmán, M'dinr Binibi — Perlaki Géza. Ba-
vns/dv Gojzl'— Dobó Férnie. Gelei Jutka — BuócZ 
Ákos Szivessy Mária — Szigetin- Béla. 

A hál e"vro fokozódó hangulatban a késői 
órákig Inrlnlf. 

taszlrá'is hold földet ad életfogytig szóló hasz-

nálatra ingyenesen a nagyporondi földekből 300—« 
300 négyszögö'es parcellákban az arra rászoruló, 
érdemes makói hadirokkkantaknak. Az egyhangú-
lag hozott határozatért a polgármester mondott 
köszönetet a képviselőtestületnek. 

Nagy vitát indított meg Kotroczó József egy 
kisbíró nyugdíjazási kérelme fölött. A 46 évas 
kisblrót Kotroczó és Vajda János Ferenc szol-
gálatban tartani kívánták. Tarnay Ivor és Dombi 
Mihály a nyugdíjazás mellett börzéitek, Farkas 
Imre pedig azt a megállapítást tette, hogy a vá-
rosházáról a szolgaszemélyzet a túlfeszített munka 

miatt menekül. A közgyűlés a nyugdíjazását kérő 
kisblrót orvosi felülvizsgálatra utalta. 

A most megnyilt gőzfürdő segélykérése ügyé-
ben a közgyűlés tudomásulvette, hogy a polgár-
mester anyagi segítés he'yett más módon fogja 
biztosítani az egyetlen makói nyilvános fürdő fenn-
tartását. 

Kisebb je'entőségü ügyek gyorsabb letárgya-
lása után a közgyűlés 7 óra után ért véget. 

Iparosbál Dorozsmán. A kiskundorozsmai ipar-
testület február 27-én este 8 órai kezdettel műsor-
ral pgybekötölt bálát rendez az ipartestület nagy-
termében. A bál tiszta jövedelmét az ipartestület 
köryvtáralapja javára fordítják. A bál sikere ér-
dekében a testület valamennyi szakosztálya fára-
dozik. 

A szegedi ipartestület fém- és érclpari szakosz-
tálya vasárnap este fel 8 órakor farsangi Vasas-
vacsorát rendez az ipartestület nagytermében. 

A Horthy Miktfs ösztöndíj 
szegedi nyertesei 

Budapest, február 15. A kultuszminiszter mosl 
döntött a 360 és 600 pengős Horthy Miklós ösztöa-
dijak ügyében. 

380 pengős ösztöndíjban részesüllek a szegedi 
egyetemen a következők: 

Az orvostudományi karon: Borbola József, Bát-
ky László, Iluttercr Ilona, 

a jogi karon: Alpár András, Horváth Róbert, 
Lipták János, 

a bölcsészettudományi karon: Miklós Zoltán, 
Molnár Sándor, Pelle Pál, Radnai Tivadar, Szűcs 
Ilona, Machlcr György, 

a matematikai éa természettudományi karon: 
Kónya Albert, Rapcsák András, 

a polgári iskolai tanárképző intézetben: Beéri 
Olga, Pct'-ik Sára, Vágó Lenke, Kovács Gyula, 
Gazsi István, Koosmarik Zsuzsa, valami it a. jogi 
koron Schlöbl Győző, Szoyka Kornél, Kriván De-
zső, Sápi Sándor, 

a bölcsészettudományi karon: Kottái Ferenc, 
Moldoványi Gabriella, vitéz Zerinvári Szilárd, An-
tal Gyula, 

a matematikai és természettudományi karon: 
Pelrik József, 

az orvostudományi karon: Pásztori József és 
F.gyed Miklós. 

600 pengős ösztöndíjban részesültek a követke-
zők: 

a bölcsészettudományi karon: dr. Dugonics Fe-
renc, dr. Kratorhwil! Ferenc, dr Zsámbéki László, 

a matematikai és természettudományi karon: 
dr. Fodor Gábor, az orvostudományi karon: dr. 
Huszák István, dr. Droxlcr Etelka, dr. vitéz Beikö 
Sárdor, dr. Greiner Károlv. dr. Bálint Gvula. dr. 
Pribék László, dr. Béti József, dr. Kovács Júlia, 
dr Soóky Erzsébet, dr. Szélvéry Ferenc, dr. Me-
zei Béla. DömösI Pál. 

A/, állami polgári i-kolni tanárképző főisko-
lán \VuiínPr Ferenc és Gyepes János. 


