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KÖZI8AZ8ATA8 
Indítvány Szeged közélelmezése 

érdekében 
— Halastavat akarnak Felsőtanyán. — 

(Saját tudósítónktól.) Fajka Lajos dr. 
törvényhatósági bizottsági tag a következő 
indítványt adta be a polgármesterhez; 

Nagyságos Polgármester Ur! 
A régi birtokközösségnek szerte az or-

szágban s Szeged határában történt megszű-
nése óta városunk külterületén parlagon he-
ver számos oly terület, amelyek legtovább 
maradtak mint erdők, legelők vagy nádasok, 
a székek illetve egyes családok közös birto-
kában és használatában s amelyeken az ak-
kori jobb időkben ellenszolgáltatás nélkül 
szabadon legeltettek, vadásztak vagy halász-
tak a régi szegediek. A közlegelőkből befolyó 
fübér s a vadászterületek haszonbérei ma is 
egyik fő jövedelmi forrását képezik városunk 
nak, csak a halászat szorult le csakinem kizá-
rólag a Tisza és Máros mentére s tűnt el az 
ftlsé és felsőtanyai most már nagyobbrészt 
városi tulajdont képező nádas tavakról és 
székvizekről. 

Minthogy ezen városa tulajdont képező 
vizállásos területek, úgymint felsőtanyán a 
Kis- és Nagy-őszeszéke, a Fehértó és a töb-
biek, amelyek ma parlagon hevernek, kivá-
lóan alkalmasak arra, hogy .azokon okszerű 
berendezéssel egy-egy halgazdaság létesíttes-
sék, ami által a város jövedelmeinek tetemes 
szaporításával egyidejűleg az egészséges fe-
hér szóksósvizben termelhető ízletes hal olcsó 
árusításával Szeged lakosságának közélelme-
zése is előmozdittatnók, tisztelettel kérem 
Nagyságodat, hogy méltóztassék jelen bead-
ványomat Szeged város legközelebbi tör-
vényhatósági közgyűlése elé terjeszteni, ahol 
is indítványozom, bogy a; fentiek .alapján 
'Felsőtanya 'fejlesztése s Szeged közélelmezé-
sének előmozdítása szempontjából is mondja 
ki liatározatilag a város törvényhatósága, 
hogy a városi tulajdont képező Nagy- és Kis-
öszeszéki vizálásos területet előre meghirde-
tendő nyilvános árverés utján, de utóajánlat 
kizárásával haladéktalanul, még a folyó év 
tavaszának beállta előtt 10 egymásután kö-
vetkező évre a következő feltételek mellett 
haltenyésztés céljaira bérbe adja; 

1. Bérbevevő köteles alkalmas helyen az 
Öszeszék közelében vagy partján saját költ-
ségén ártézi kutat .fúratni a nem .egyszer tel-
jesen kiapadó öszeszék' friss vizzel állandóan 
leendő ellátására, ami a sekély vízállás mel-
lett s egyáltalában az állóvizi egészséges bal-
tenyésztéshez nélkülözhetetlen. A bérletidő 
letelte után az ártézi kútba befektetett ösz-
szes kut és vízvezetéki csöveik átmennek a 
város tulajdonába, 
, 2. Bérbevevő köteles a területet saját 

költségén termelésre alkalmas halfajokkal 
benépesít eni s a kitermelt h almen.n yiséguek 
legalább háromnegyed részét csak Szeged 
város piacán elárusítani. 

3: Bérbevevő köteles a bérleti idő lejár-
tával a területen suly szerint legalább annyi 
mennyiségű balivadékot hátrahagyni, a 
mennyit a benépesítéskor belevisz. 

4. Bérbevevő köteles a bérletidő lejártá-
val szándékos rongálás nélkül a város tulaj-
donába bocsátani a halászat .céljaira a saját 
költségén emelt gátakat s eszközölt medenoe-
mélyitéseket s az utolsó 2 év alatt tulajdoná-
ba került halgazdasági felszereléseket s ösz-
szes halászati eszközöket, melyek a, bérlet-idő 
utolsó 2 éve alatt a város hatósága által bár-
mikor szabadon leltározhat ók. 

5. Bérbevevő köteles a .bérlet-idő utolsó 
5 esztendeje alatt a kibérelt- terület évi tiszta 
jövedelmének egyötöd részét événte a bér-
összegen felül Szeged városának átszolgáltat-
"k Tisztelettel: dr. Fajka Lajos, törvényha-
tósági bizottsági tag. 

erősen redukálta. Igy például az ellátási 
költségeikét 2 korona 45 fillérről 2 korona 24 
fillérre szállította le. A kórház igazgatója a 
tanács utján .most föliratot terjeszt a minisz-
terhez, hogy az ápolási dijakat emelje föl 2 
korona 33 fillérre, a költségvetés többi téte-
lét pedig hagyja jóvá, mert csak igy leíhet a 
deficitet elkerülni. A kórház különben Is már 
régóta deficittel küzkedik s hat év alatt a 
várostól 130,000 koronát vett föl kölcsön, A 
redukált költségvetés mellett egyelőre szó 
seim lehet arról, hogy a kórház a tekinté-
lyes adósságból egyetlen fillért is törleszt-
h-essen. 

(-) Bizottsági ülések. Csütörtökön dél-
után négy órakor a Javadalma és pénzügyi 
bizottságok együttes ülést tartanlak, amelyen 
a vásárcsarnok ügyével kapcsolatosan afö-
lött döntenek, hogy megvegyék-e Strasser 
Albert terveit, ha igen, mennyiért és hogy a 
vásárcsarnok végleges terveit megbízás ut-
ján készit'tesse el a város vagy nyilvános pá-
lyázat utján szerezze be. — Kedden délután 
négy órakor a szervező-bizottság tart ülést, 
amelyen, a második polgármesteri és a. mű-
szaki tanácsosi állás, szervezéséről tárgyal-
nak. 

SPORT. 

(-) \ városi közkórház adóssága. A 
belügyminiszter. — mint megírtuk — csak 
korrigálva hagyta jóvá a kórház idei költ-
ségvetését. amennyiben az egyes tételeket 

o A Magyar Kupa tavaszi mérkőzései. 
Minősítő mérkőzések, a—('Erdély—Kéletíma-
gyarország) győztes: D). b—Délmagyaror-
szági kerület: A), c—(Pestvidék—Dunántul) 
győztes: B). d—Eszakim'agyarországi kerü-
let: C). Közép-mérkőzések. A—MAC: 1. 
B—MTK: 2. C—33 PC: 3. D—BTC: 4. Elő-
döntö-mérkőzések. 2—4: x). 1—3: y). Dön-
tő-mérkőzés x—y. A teriminusegyeztetést 
nagyon megkönnyítette az FTC engedé-
kenysége. Megelégedett öt nemzetközi mér-
kőzéssel s igy lehetővé tette a mérkőzések 
arányos beosztását, ö t nemzetközi mérkő-
zést játszik az MTK is, négyet a BTC, hár-
mat a BAK és egyet-egyet a „33"-as FC és 
a MAC. Az intéző-bizottság a programba 
iktatta az angol és a francia válogatott mér-
kőzést is, noha még nem kötötték le végle-
gesen őket. Az MLSz mindenesetre rátette a 
kezét a pünkösdi ünnepekre. 

o Az NaC reorganizációja Kitűnő csa-
pattal veszi föl a küzdelmet az NSC a kie-
sés ellen. Nemcsak a védelme j.avul meg egy 
klasszissal, hanem a támadó ereje is. lEddig 
Kovács Elemér balhátvédő .volt a védelem 
lelke, ezentúl a partnere sem lesz gyönge já-
tékos, mert újra Feldmann Gyula foglalja el 
a jobbliátvédő posztját. Uj ember kerül a csa-
társor centerébe Geinnger Lajos személyé-
ben. Geiringer a föloszlott Litográfia Sport 
Clubnak volt a centere abban az időben, a 
mikor a Magyar Kupáért folyó küzdelemben 
az akkor harmadosztályú Litográfia sorra le-
győzte a BTC és a BAK csapatát, Geiringert 
ezután besorozták katonáinak, de mint kato-
na is futballozott ezredének a csapatában. 
.Most, iiogy szabadságolták, az NSC-bo lépett 
s már a tavaszi szezonban játszani is fog. 

o A Rapid játékosok pöre. Ausztria 
bajnokcsapata netm tud belenyugodni legjobb 
játékosainak, Dietrich, Blaha és Bauernek az 
elvesztésébe. Mind a hármat a WAC—Raipid 
meccs (3:0 a WAC javára) büntette még az 
alsóausztriai szövetség játékjoguknak ápri-
lis 30-ig való fölfüggesztésével. Blahát és 
Bauert azért jelentette föl Sdhmidt biró, inert 
a mérkőzés alatt megsértették. Dietriich pe-
dig durván játszott. Megemlítjük, hogv egyi-
küket seim büntette kiállitással a biró. A 
Rapid játékosok tagadják a terhükre rótt 
cselekedetet és az osztrák szövetséghez fe-
llebbeztek az itélet ellen. De ezzel még nem 
elégedtek meg. Bécsből jelentik, hogy a há-
rom Rapid játékos becsületsértés miatt föl-
jelentést tett a törvényszéknél Sdhmidt íut-
ba 11 biró ellen, hogy eskü alatt kihallgatott 
tanukkal igazolhassa a biró rosszhiszemű-
ségét. Bécsben természetesen érthető érdek-
lődéssel várják a tárgyalást, mert ez az első 
eset, hogv a játékot vezető "bírót nem sport-
fórum előtt vonják felelősségre. 
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