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az emiitett járat életbeléptetésére már 
minden előzetes intézkedés megtörtént, 
csupán Szeged szab. kir. város polgármes-
terének értesítését kell még bevárni arra 
nézve, hogy az útvonal kijavítása megtör-
tént-e és hogv az előzetes utbejárást meg 
lehet-e tartani. 

Kifejezett kívánságodra máris intéz-
kedtem, hogy a város polgármestere eb-
ben az ügyben mielőbb terjessze elém je-
lentését. 

Amint ez a jelentés beérkezik, semmi 
akadálya sem lesz annak, hogy az emiitett 
gépkocsi járatot a legrövidebb idő alatt 
meg lehessen inditani. 

Igen kérlek tehát, méltóztassál ezen 
értesítésemet megnyugvással fogadni és a 
berendezés iránt az érdekeltséget is meg-
nyugtatni. 

Szívélyes üdvözlettel 
őszinte hived: 

Harkányi. 
Ugyan megindul-e erre, ha nem is az 

autó, de a város hatósága. 

Szeged, Nagyvárad, Pozsony: 
27 millió kölcsönt kérnek. 

— Elkészültek a kimutatások. — 

(Saját tudósítónktól.) Jelentettük, hogy 
Sándor János belügyminiszter körrendelet-
ben szólította föl a vidéki városokat — köz-
tük Szegedet, — hogy három napon belül 
jelentsék be, mennyi kölcsönpénzre volna 
szükségük és milyen célra használnák föl a 
rendelkezésükre bocsátott hitelösszeget. Sze-
ged, Nagyvárad és Pozsony sietve teljesí-
tették a kormányfhatóság utasítását és a 
szükséges adatot már föl is terjesztették. 

Szeged — amint megírtuk — 9.042,640 
korona sürgős beruházást preliminált; a vá-
ros tiszta vagyona 85 millió korona, ezzel 
szemben a tartozás 23 millió korona. A ta-
nács megemlítette a felterjesztésben, bogy 
a kimutatásban feltüntetett kilenc millióba 
nem kalkuláltak bele olyan elsőrendű szük-
ségleteket, mint amilyen a nagykórház, az 
iskolák és egjréb már évek óta megvalósítás-
ra váró tervek. 

Nagyvárad 3.600,000 korona improduk-
tív és 1.300,000 korona produktív beruhá-
zást tervez a jövő esztendőre, tehát közel 
5.000,000 korona beruházást tervez a jövő 
esztendőre. A város tiszta vagyona 25 milliő 
korona, összes tartozása 22.763,396 korona. 

Pozsonynak 12.869,510 koronára volna 
szüksége a jövő esztendőre előirányzott be-
ruházási program megvalósítására. A város 
tiszta vagyona 7.204,329 korona. 

A három város beruházási programjá-
nak további részleteiből kitűnik, hogy majd 
mindenhol szándékoznak kaszárnyát építeni, 
vagy pedig a katonaság részére szükséges 
egyéb beruházás létesítését tervezik. A há-
rom város összesen 2.050,640 koronát fordít 
füzérkoszárnya és honvédkórház építésére. 

összesen tehát huszonhét millió az az 
összeg, amit ez a három város: Szeged, 
Nagyvárad és Pozsony sürgős beruházásai-
nak megvalósítására kiván fordítani. 

A segités módjára nézve — mint meg-
írtuk — két verzió van: az első szerint a 
fölszólított városok kötvénykibocsátó jogot 
kapnak, hogy ily módon könnyebben tudja-
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nak maguk pénzt szerezni, a másik állítás 1 
pedig az, hogy a kormány a saját garan- j 
ciájával vesz föl kölcsönt, állítólag 90 mil-
liót s szétosztja a városok között. > 

Harc az eszményi nivó ellen. 
— Két vélemény Maiina 
Gyula értekezéséről. — 

(Saját tudósítónktól,) A Délmagyar or-
szág hasábjain sorozatos cikkekben vette 
bonckés alá az eszményi nivó hátrányait 
Maiina Qyula műszaki tanácsos, a felsőto-
rontáli ármentesitő társulat főmérnöke, aki 
megdönthetetlen tényekkel mutatta ki, hogy 
az eszményi nivó a város árvízvédelme 
szempontjából semmit sem használ, ellenben 
a közegészségügy érdekeit tekintve, hatá-
rozottan káros. A királyi biztosság elhibá-
z a t terve az eszményi nivüj, amely ellen 
sokáig nem merték fölvenni a harcot, hiszen 
például a középitészeti tanács — amilyent 
Budapesten kivül más magyar város szer-
vezete nem ismer — direkt letéteményese a 
rekonstrukció olyan terveinek, mint amilyen 
az eszményi nivó is. A középitészeti tanács 
s annak hivatalból tagjai, tehát Tóth Mihály 
főmérnök is, kötelességszerűen ragaszkod-
nak az eszményi nivó betartásához, bár a 
legkompetensebb műszaki vélemények hatá-
rozottan ellene vannak s azt mondják, hogy 
az eszményi nivó kerékkötője a város fejlő-
désének. 

Maiina Qyula sorozatos cikkeiben az 
eszményi nivó hátrányait ujabb vonatkozá-
sokban mutatta ki. Farkas Árpád mérnök 
jött rá legelőször, hogy az eszményi nivó 
megvalósítása milyen horribilis összegű fö-
lösleges kiadás volna a városnak s amellett 
Szegednek az árviz ellen való védelmét sem-
miképen elő nem segitheti. Maiina Gyula pe-
dig beható tanulmánya keretében még egy 
rendkivül fontos momentumot domborított ki 
az eszményi nivó ellen, azt, hogy az eszmé-
nyi nivó igen szoros összefüggésben van 
Szeged lakásmizériáival, mert elősegíti a ta-
lajvizek megkötődését, amelyek aztán az 
egészségre káros miazmákkal telitik a város 
levegőjét, de legveszedelmesebben a pince-
lakásokat, amelyek éppen az eszményi nivó 
betartása miatt a legközvetlenebb és íegki-
irthatatlanabb terjesztői a bacillusos beteg-
ségeknek, köztük elsősorban tuberkulózis-
nak. 

Maiina Qyula sorozatos cikkei nemcsak 
műszaki körökben keltett élénk érdeklődést, 
de mindazok körében is. akik a város fej-
lesztésének nagymérvű munkájával közvet-
len kapcsolatban vannak. Maiina Qyula 
egyébként a cikkekben kidomborított állás-
pontját képviselte már akkor, amikor mint a 
minisztériumba beosztott műszaki tanácsos 
vett részt a csatornázási kirendeltség foly-
tatta tárgyalásokban. Nem alap nélkül von-
ható le ebből az a következtetés, hogy a mi-
nisztérium közegei, akik nemsokára szemé-
lyesen látogatnak el Szegedre a kérdés vég-
leges eldöntése céljából, ugyanazon a néze-
ten vannak, mint általában azok, akik az 
eszményi nivó megvalósítását fölöslegesnek 
s egyben közegészségellenesnek tartják. A 
Maiina Qyula cikkeiben foglalt uj vonatko-
zásokra nézve két kiváló műszaki véleményt 
közölhetünk, az egyik Farkas Árpád városi 
mérnöké, itt következik: 

— Igen nagy érdeklődéssel olvastam — 
mondotta Farkas munkatársunknak — Ma-

iina tanácsos ur cikkeit, amelyekben uj vo-
natkozásokban szemlélteti az eszményi nivó 
hátrányait. Az ő szavának műszaki körök-
ben igen nagy súlya van s mondhatom, hogy 
műszaki szempontból előkelőbb helyről a 
kérdéshez hozzászólás nem is jöhetett vol-
na, mint tőle. Szakszempontból rendkivül 
tárgyilagosan és olyan vonatkozásokban 
foglalkozik a dologgal, amik az ő szakmá-
jához tartoznak s éppen ezek a vonatkozá-
sok azok, amiket a királyi biztosság, illetve 
annak a letéteményese, a középitészeti ta-
nács, mint legfőbb indokokat hozott föl az 
eszményi nivó fentartása mellett. 

Jezerniczky Ákos, műszaki tanácsos pe-
dig a következőket mondotta: 

— Az eszményi nívóra vonatkozólag 
nekem semmiféle különösebb tanulmányom 
nincs, azokból a vitákból ismerem jórészt a 
kérdést, amelyek a mérnökegyesületben an-
nak idején lefolytak. Doránszky és Polczner 
mérnökök, akik Farkas-ellenes állásponton 
voltak, szép érveket csoportosítottak ugyan 
az eszményi nivó mellett, de én mégis in-
kább hajlandó vagyok azok mellé állni, akik 
az eszményi nivó! betartását 'fölöslegesnek 
mondották. Maiina Qyula véleménye pedig 
olyan, amelynek a kompetensségét műszaki 
körökben — ha ilyen kérdésekről van szó — 
föltétlen elismeréssel honorálják. 

Egy különös tolonc Szegeden. 
— Kis fiával együtt becsavarogta 

az egész országot. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma délelőtt tizen-
egy óra,kor egy kopottasain öltözött, zöld ka-
bátos embert Misért egy rendőr a Szeged-állo-
másról a városházáira. A gyan.us küteejfi ide-
gen kis fiút vezetett kezénél fogva. A négy-
öt éves kis gyerek szapora léptekkel követte 
az apját , meg a szigorú képű rendőrt és köz-
be humoros dolgokat kérdezgetett: 

— Minek sietünk ugy apám, — mondta, 
— hisz vau elég időnk. 

'Az apja dühösen mormogott valamit a 
fogai között, mire a kis gyerek megint csak 
megszólalt: 

— A rendőrbátcsi is velünk jön ezután 
mindég! 

E r r e a kérdésre már niem kapott választ. 
A furcsa menetnek sok bámulója aklaídt a 
Boldogasszony-sugáruton, meg a korzón. Az 
emberek el nem tudák találna, hoigy mint 
került a családos ember a fiáival együtt, 
rendőri asszisztencia alá. Hát bizony ezt 
csak ugy kitalálni nagyon bajos dolog, mert 
egy szomorú históriánaik fejleménye az egész 
dolog. Mint a rendőrségien kiderült, az ese-
mény passzív hősét Militics M'iroszlMvnak 
hívják, 40 éves nissi születésű szerb ál-
lampolgár. A kis fia Milisíos Dragutin, öt 
éves. M'iliticséket a fóíegyfháztai csendőrrég 
fogta el és hazatoloncolják őket Ndss-be. 

Érdekes élettörténete van azonban ennek 
a sápadt, beesett arcú, bágyadt szemű ember-
nek, aki egy fél napig a szegedi rendőrség 
iakója. Ö maga mondotta, el; természetesen 
csak annyi hitelt lehet adni neki, mint a 
mennyit távolból jött ember szavai megérde-
melnek. Ha azonban elnézzük kissé meggör-
nyedt alakját, a sok nélkülözéstől és gondtól 
megbarázdált, magas homlokát, amely intel-
ligenciára enlged következtetni és hal lgat juk 
élénk, okosszeimfi kis fiának érdeklődő osa-
csogását, akkor el merjük hinni, hogy a sze-

Aki összes, a drogériában beszerezhető áruit nálam veszi meg, annak két koronán felüli bevásárlásnál tiz százalék engedményt adok ! 

Széchényi-tér 6. Karácsonyi és Ufévi vásár az Angyal-drogériában. Telefon: 523 


