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A kamara felterjesztéssel fordult a főbiztoshoz,
hogy járuljon hozzá az egyetemi építkezésekhez
szükséges 4 millió kiutalásához.
„Ntm tornyosultak akadályok a kiutalása elé."
A legutolsó időkben a polgármester a kultuszminiszterrel egyfltt fokozott erővel dolgozik
sxou, bogy mihamarabb mag lehessen kezdeni
a szegedi egyetemi é r k e z é s e k e t . Most azután
a Kereskedelmi is Iparkamara
tatizett
filter•
jesxtiii Sulik népszövetségi főbiztoshoz, amelyben arra kirí, hogy JámJon
hozzá ax állam
áltat előirányzóit
négymillió
aranykotoaa
kiutaldiákoz. A kamara ebben a felterjesztésében
a !ö biztos ipar és kereskedelem iránt tanúsított nagy rokonszenvére apellál és érzelmi momentumokra p r l b á l hatni, hogy ezzel is el
simuljanik a nehézségek az egyetemi építkezések aljából.
A „Chlef Commtsslon of the Leage of Natton'- hoz intézett hosszabb felterlesztés angol
ayelvO és annak lényeges tartalma magyar fordításban a következő:
A kultuszminiszter legutóbb meglátogatta
Szegedet, hogy megállapodjon a várossal az
egyetem felépítése flgyében. Ennél a látogatásBál megállapították, hogy a szegedi
kizegiszsig ügye nem áll azon a színvonalon,
amelyet
egy Ilyen nagy várostil
megkövetelni
khttne.
Éppen ezért elhatározták elsősorban azt, hogy
elő«zör a klinikákat kell hlépitenL Ugyanekkor
a kereskedelmi és iparkamara is rámutatott as
építkezés sflrgős megindításának szükségessé*
gérs a nyomasztó munkanélküliség miatt. Szegeden ugyanis sokkal nagyobb a
munkanilkü•
tisig, mint bárhol mdiutt.
Ennek oka elsősorban az, bogy Szeged batár>
város lett és éppen azokat a vidékeket kapcsolták le szinte teljesen, amelyek felé irányult
Szeged szinte egész kereskedelmi és ipari forgalma. Emiatt azután óriási a gazdasági és
pénzflgyi psngás.
Az utlevélkiállitó hatóság adataiból fOlmerQl
zz a szomorú statisztika, hogy Szegedtől
egyre
több Ipari munkát
vándorol ki főleg a Balkánra,
Törökországba it Aegorába,
remiive,
hogy ott munkát talál. Ilyen körülmények közöst fordul a kereskedelmi és iparkamara a fő
biztoshoz, támogatását kérve.
A felierjesztés további részében előadja a kam a r i , hogy a kultuszminiszter szegedi látogatása ulán tárgyalni kezdett i pénzügyminiszterrel, hogy az engedélyezzen a szegedi egyetem épitési céljaira négymillió aranykoronái.
Szeged városa ugyanekkor — folytatja a fel
terjesztés — az építkezéshez szSkséges telke
kea kivül nagyarányú
hozzájárulást ajánlott fel.
Az építkezéseket most már a legrövidebb
időn belül meg akarják kezdeni és elsősorban
fel akarják építeni a gyermekklinikái,
a beikényt, mialatt együtt árainak vele 1 Parlagon hevernek legfőbb javaink és ebek harmincadjára kerülnek legjobb értékeink. Névben élünk csak és uraink
idegennek hajbókolnak. Én fülébe akartam kiáltani
a s alvónak, hogy ébredezzen, én föl akartam rázni
a magyart, én megpróbáltam a lehetetlent s megkíséreltem a csodát I De kiáltó szóm a pusztába
veszett, a közöny homokja itta bel Májamat marcangolja a keselyű, egy elveszett élet minden keserűsége. Nem, nem birom további Ea nem
mulattatónak jöttem és nem kitartott széptevőnek.
Beuneu a századok elhantolt zokogása próbálta
az eget dörömbOsui, de lenyomtak a földre, hogy
elnyeljen itt az alföldi homok.
Es ezt u t a d a tulajdon fajtám cselekedte velem,
magyar recenzens, magyar cenzor, magyar spion.
Hivatalt adtak, hogy feledjem hivatásomat 1 Hiu
óhajtást Bánk és Feliciánus látogatják örökké
álmatlan éjszakáimat, felveHk nyugodalmamat és
én, mint ama boldogtalan dános királyfi, félig
tébolyodva hallgattam vádjaikat és nem tudom
világgá harsogni és a magam tüzében hamvadok.
Pedig hazámnak tartottam e tüzet, de nem kell,
nem kell, nem kell nekik 1
Szinte a fejét görgette már kínjában, mikor az
ablakon keresztül beuézett egy meghajszolt tekintetű, rongyos, tépett alak. Egy forradás az arcán
és ócska pisztoly a markában. Amint a két pandúrt meglátta, mint a gyik, futott a közeli nádas
felé. A paudurok az udvarra szaladtak, lóra kaptak és azzal lőhalálban a menekülő után vetették
magukat.
— Tiborc, szegény Ti harcom 1 — sóhajtotta
rekedten a főiiskális és Zách Feliciánt nézte a
falon. Alkonyodott.
. Künn egy lövés hangzott és egy haláikiáltás.

gyógyászai!, bőr-, elme- it nőgyógyászati klinikát.
Egy klinika épitési költsége 850.000
aranykoronába kerül, igy a hat klinika épitési
költsége ötmllltiegysxázezer
koronái tesz ki. A
kormány vállalta s reá eső részt, folytatja »
fslierjesxtés, de ehhez sziksiget
volna a főbixtos ur kifejezeti
hozzájárulása Is. A kamara
ezért azt a kérést intézi a főbiztoshoz négy
ezerkétszáz iparos és háromezer kereskedő BS
vében, bogy járuljon hozzá a négymillió arany
korona
kiutalásához.
A felterjesztés végén a kamara hivatkozik
arra, bogy Snsith IC biztos mindig megértésse
viseltetett a népegészségügyi kérdésekkel szemben, valamint az ipar és kercskedeleín irán ! .
Éppen ezért foiduInck most hozzá, hogy ax
egyetemi építkezések megkezdésével csökkense
a munkanélküliség is, enyhülne a szegedi gazdasági válság. Ha ezl a kérést tsljesiti a fő-
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biztos, irja a kamara, örökre lekötelezi
Szedet.
A kamara felterjesztése ügyében a Dllmagyoromág
munkatársa egyébként felkereste
Somogyi Szilveszter polgármestert és megkérdezte, ml tette sziksigessi
ezt a felterjesztést.
A polgármester a következőket mondotta:
— Nm történi különösebb
dolog mist! a
kamara felterjesztése, csupán atiri, hogy miaden oldaltól támogassuk az egyetemi
építkezések tmét, illetve, hogy minden oldalról megelőzzük az esetleges fölmerülhető
nehézségeket.
A kamara hivatkozott a munkanélküliségre, valamint a psngó ipsrra és kereskedelemre, mivel pedig b főbiztos,
mint vérbeli
amerikai,
mindig szem előli tartja a kereskedelem és at
Ipar szempontjait, valószínűleg
jelentői súllyal
fog latba esni ez a felierjetztés
ts.
— Nsm merült fel valami olyan jelenség,
kérdeztük ezután, amelyből arra lehelne következtetni, hogy nehixiigtk
tornyosultak a kiutalái eii és ezért volt szükséges a kamara
felterjesztését elküldeni?
— Nem, mondotta a polgármester, semmlfile
nehézségekről nem tudok.
Ezt a kijelentést utóbb megismételte a polgármester és hozzátette még, hogy nincsen
különös jelentősége a kamara felterjesztésének.

Kedden hajnalben
újból beszakadt a közúti hid utteste.
Tűzoltók munkája égő fáklyákkal. - Nem lehat tovább halasztani
a hid teljes kijavítását.

A Dilmagyarország
már többizben beszámo l
as elhanyagolt közúti hid életveszélyes állapotáról. Csak néhány nappal ezelőtt történt, hogy
é hid kocsijárófa
egy nehéz teherautó alatt
beizaktdl. Tcdósitásunk hatása alatt a város
tanácsa sürgősen utasította a mérnökséget,
hogy a híd kocsijáróját haladéktalanul vizsgálja
meg. A vizsgálat eredményéről értesítették «
kereskedelmi minisztériumot és a városi mérnökség újbóli szakvéleményt is kért airravonatkozólag, bogy a hid rendbehozatalánál milyen
mftsraki munká'atok
kerüljenek
legelőször
sorba. A kereskedelmi minisztérium szakbizottsága ugyanis már két évvel exelőii
életveszélyeinek nyilvánította
a közúti hidal. A két év
elmultával ctak szórványos és Jelentéktelen
javítási munkálatokat végeztek a fcid kocsiuttestén, anélkül, bogy az elkorhadt Járdatartő
favázát kicserélték volna. A kii iv elteltivei o
kid 100 százalékkal
iletvtszilymbbi
vált,
anélkül, hogy ú várót hatótága tüzétől n Itgcsekilyebb teiizkedit
is tiriint volna. A mult
év költségvetésének 3 2 milliárd koronája 200
millió koronára zsugorodott össze, amely összeg
legfeljebb arra volna elegendő, hogy a hid
ctlnoillási munkálatát elvégezzék.
A halasjtgatásnsk és a nemtörődömségnek
eredménye ázután ez lett, hogy a közúti htd
utteste minitgy k f t méter terjedelemben beszakadt, ugy hogy a forgalom
valisággal
meg
akadt a hídon. A mérnökség egy napi késede
lemmel kijavította a beszakadt uttestet és ezz?l
megindullak a komolyabbnak látszó tervezgeté-

sek arravcnalkozólag, hogy hogyan lehetne
gyors iramban megszüntetni a közúti hid mármár boiránnyal fenyegető mizériáit.
Kedden éjszaka azután ismét a közérdeklődés szomorú középpontjéba került a köiu i hid.
A késő esti ólákban sürü lelefonjelentésskkel
keresték fel a rendőrség központi ügyeletét,
amelyek rémes híreket Jelentettek, hogy
a közúti hid kocsijáról® kii helyen újból
beszak» dl.
A e>efonjelentések karhatalmai
is
azonnali
uglheget kittek. Petkőezy readőrtanácsos, ügyeletes íhzt a közúti hidra tűzoltókat rendelt kl,
okik a u tengő milyedisekei
ideiglenesen eltörleszólták
és égő fáklyákkel
figyelmeztették a
jármüveket a hid ezen életveszélyes
helyére.
A kora reggeli órákban azután munkások jelentek meg a hidon, akik gyors munkával
ideiglenesen rendbehozták a beszakadt uttestet.
A torony alatt természetesen érthető megdöbbenéssel fogadták a bid kocsijárójának
ojHlt
beszakadását, amely körülmény csak
siettetni fogja, hogy ax iletvesxilyes közúti hid
kiju vitása a legsürgősebb
teendőjét kipezze a
város
hatóságának.
A hid kijavítási munkálatainak idejére pedig
még Jobban aktuális a használatlan vasúti hid
átengedése a közúti forgalom számára. A kü»
lőnböző ipari és kereskedelmi érdekeltségek
már régóta sürgetik, hogy a vasúti hidon is
engedjék meg a polgári forgalmat, mert eszel
a közúti hid folyton nagyobbodó forgalma
megoszlana.
M M M M M M M M

Vásárcsarnokra öt, piactérre négy,
csatornázásra tizenhárom, strandfürdőre kétmilliárdot
költ ebben az évben — Pesterzsébet.
A városi mérnökOk tanulmányi kirándulása.
A városi mérnökök országos szövetsége vasár- része már elkészült.
nap tartotta évi rendes közgyűlését a budapesti
— Hétfőn a mérnökegylet szakosztályi ülésén
régi városfáza nagy tanácstermében Rambach vettünk részt, amelyen Friedrich Lajos fővárosi
mérnök a főváros háború utáni lakásépítéseiről
Dezső műszaki főtanácsos elnökletével. A közgyűléssel kapcsolatosan az ország minden részéből tartott értékea előadást, Farkas Árpád pedig a
Rákospatak szabályozásáról. A szakosztályi ülés
összejött városi mérnökök előre kidolgozott prog
ram szerint tanulmányi célokból több kirándulást után átmeniünk Pesterzsébetre. Chlkán Béla poltettek, a pesti és budai uj műszaki létesítményeket gármester a tanács tagjaival ünnepélyes fogadtaszemlélték meg, valamint meglátogatták a főváros tást rendezett a városi mérnökök tiszteletére, a
melletti Pestet zsébetet is, amely a legiohamosabban város műszaki tanácsosa pedig érdekes előadást
tartolt a városházán a rapid-módon fejlődő város
fejlődő magyar városok közé tartozik.
Szeged város képviseletében ezen a báromna- műszaki berendezkedéseiről. Elmondotta, hogy
Pesterzsébet huszonhat esztendővel ezelőtt alakult
pos mérnökgyűlésen megjelentek Berzenczey Do
mokos műszaki lőtanácsos vezetésével az összes meg egy munkástelepből községgé és csak két és
fél évvel ezelőtt vált rendezett tanácsa
várossá.
osztályvezető városi mérnökök, a tanács tagjai kö
hatvanezer lakosa van és rohamlépésben halad
zül Bokor Pál b. polgármester, dr. Szenárey Jenő Ma
előre a fejlődés utján. A várcs lakosságának zöme
tanácsnok és dr. Tóth Béla főjegyző.
proietár, teljesen nincstelen szegény ember, maga
Berzenczey Domokos a tanulságos közgyűlésről a város 3em gazdag, ingatlan vagyona az a száza következőket mondotta a Délmagyarország mun- hat hold föld, amit nemrégen vásárolt meg. A
katársának:
rendkivül költséges városrendezési és műszaki
— A közgyűlés ulán a Svábhegyre rásduilunk ki,
majd megszemléltük a jánoshegyi kilátót és az ; beruházásokat a íafeosság adójából teremtik elő.
épülő svábhegyi csillagvizsgálót, amelynek nagy- I —Pesterzsébeten 200 százalék a községi pótadó.—

