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I z a lsóközponti p lébános 
ötvenmillió koronára pörli i z államot. 

Tüzelőanyagot vásárolt az iskoláknak és pénzét most nem tudja m«fkapni 
(4 Délmagyarorszdg maakeidrtdtól.) A Dél-

magyarorstdg már több izben sióvitette a 
tanyai iikolák igen su'yos helyzetét. Nemrégi-
ben egv igazgatói ülés egyhangúlag elhatározta, 
bogy abban az esetben, ba az állam az 1926— 
27. tanérre ne a utala ki az iskolák dologi 
kiadásait, agy az iskalckban az első hideg be-
álltával beszüntetik a tanításokat. Az elmúlt 
tanévben ugyanis az iskolák tüzelőanyag szűk-
ség'etét az tgszgatók saját jakból fedeztek, ille 
tóteg hitelbe vásárolták, bizva abban, hogy a 
beigért állami hozzájárulás rövidesen ír elérke-
zik. A kultuszminisztérium azonban elfeledke-
zett a tanyai iskolák szóbanforgó segélyezé-
siről. Megiöríént a t a rendkívüli eset is, hogy 
a kultuszminisztérium még az 1925—26. tanév 
dologi kiadásainak költségvetésben felterjesztett 
összegét sem hagyta ]óvá, azzal a szűkszavú 
indokolással, hogy a város sem teljesiti köte-
lezettségét a tanyai itkolákkal szemben. Igy iz 
egyes isüolák igazgatói az elmúlt tanév jelen-
tős dologi szükségleteit hitelbe szerezték be. A 
hitelezők több mint egy évig vártak hiába, 

hogy megkapják pénzűket. Nemrégiben azután 
elhatározták, hogy nem várnak tovább, hí nem 
pirltk az államot. 

Az á lam hitelezői közölt legnagyobb összeg-
gel Bírnai Qjörgy alsóközponti plébános sze-
repel, aki a mult év őszén, hogy az a'sóköz-
ponti iskolák icegssakitásnélkflli tanifáiát biz-
tosítsa, ilvtnmlllii kilátni adott az igazga-
tóknak, hogy azon tüzelőanyagot vásároljanak. 
A beszerzett tüzelőanyag elfogyott as elmúlt 
télen <s vele eg*ű!t elégett Barmos pléblnos 
50 millió torom ja is. 

As 50 milliós kölcsön visszafizetésére eöfnd 
a mai naptg semmi intézkedés nem történi, 
ugy, bogy a olébínos elhatározta, hogy az 
áilamwal sztmbtn rnasl már pörös uton tagja 
követelésit érvényesíteni. Barmot Qyörgy p ébi-
nos elhatározását a tanyai iskolák összes t i e-
lezSi köpetni fogják, ugy, hogy ha az állam a 
féli idők beállta előtt sem u alja ki a dologi 
kiadások összegét, novemberben sz össxts ta-
nyai Iskolákban msgsiüaik a ianitás. 
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II t a n á c s ide ig lenesen átadta a s z ínházat 
a s z í n é s z e k konzorciumának. 

(A Dilmagyarorszdg munkatársától) Szeged 
véros tanácsa a csütörtöki tanácsülésen fog-
lalkozott azzal a kéréssel, amelyet Andor Zsig-
mond gazdátlanná vált társulatának küldött-
sége terjesztett szerdán délelőtt a főispán, 
illetve a polgármester elé. A színészek, mint 
ismeretes, engedélyt kértek a várostól arra, 
hogy addig is, amig az igazgatókérdés vég-
legesen meg nem oldódik, konzorciummá 
alakulva megkezdhessék az előadásokat a 
szegedi színházban. Kérelmüket azzal indo-
kolták, hogy a direktorválság következtében 
nyolcvan szinészcsalád egzisztenciája válik 
bizonytalanná, mert a társulat Szentesen rö-
videsen befejezi működését és igy gázsi 
nélkül maradnának. A polgármester kijelen-
tette a szinészdeputáció előtt, hogy kérelmü-
ket pártolólag terjeszti a tanács elé és meg 
van győződve arról, hogy a város tanácsa 
szociális szempontoktól vezettetve bizonyos 
leltételek mellett meg fogja adni a szín-
társulatnak a játszási engedélyt. 

A polgármester a csütörtöki tanácsülésen 
részletesen informálta a tanácsot a színészek 
kívánságáról. Indítványára kimondotta a ta-
nács, hogy a konzorciummá alakuló színtár-
sulatnak átmeneti időre átengedi a színházat 
kiköti azonban, hogy a társulat köteles nívós 
előadásokat rendezni, továbbá ki kell egé-

szítenie önmagát olyan mértékben, mint ahogy 
azt az Andorral kötött szerződés megállapítja. 
A szinház pénzügyeit a város kezeli, a város 
ültet pénztárost a jegypénztárba és a város 
számvevője fogja a konzorcium által meg-
állapítandó arányban az előadások tiszta jö-
vedelmét felosztani a tagok között. Abban az 
esetben, ha a színészek egymás között nem tud-
nának megállapodni abban, hogy a tiszta jövedel-
met milyen arányban osszák fel, a felosztás jogát 
a város hatósága magának tartja fenn. Hosszabb 
vita keletkezett a tanácsülésen arról, hogy 
a város nevezzen-e ki a konzorcium élére 
művezető-igazgatót, aki a várossal szemben 
viselné az előadások művészi nívójáért a fe-
lelősséget, vagy pedig a művezető megneve-
zését bízza a konzorciumra. A tanács végül 
is ugy határozott, hogy felszólítja a színtársu-
latot, a művezető nevének haszonnégy órán be-
lül vali bejelentésére azonban fentartotta a 
tanács magának azt a jogot is, hogy a neki 
nem tetsző művezetőt nem akceptálja. Kimon-
dotta végül a tanács, hogy Andor Zsigmond 
nem tehet a konzorcium művezetője. Elhatá-
rozta a tanács, hogy a színtársulatot a szin-
ház ingyenes világításával segiti, de kimondotta 
azt is, hogy a játszási engedély minden pilla-
natban a színészek kártérítési igénye nélkül 
visszavonható! 

II azogedi t i sz tv i se lők nem ref lektálnak 
a belterület i magánte lkekre . 

.Nem akarunk mi löbb Elzász-Lotbaringiát" —- mondta a polgármester 
a csütörtöki közgyűlésen. - Pénteken folytatiák a telekvitát. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szeptem-
beri közgyűlés a mult hét szerdáján kezdődött, de 
csak a tárgysorosat tizedik pontjáig jutottak el a 
városatyák, amikor az einökiő lőispán a kormányzó-
látogatás előkészületei miatt félbeasakitotta és el 
napolta a közgyűlést csütörtökig. A csütörtöki ülés 
nem juthatott tovább a tizenegyedik pontnál, amely 
a telekvitát idézte fel. A vita széles mederben 
indult és félhét órakor is tartott még, ugy, hogy a 
vitát félbeszakították és a közgyűlés pénteken 
újra kezdheti. 

Tekintélyes érdeklődés mellett folytatta Sieged 
város törvényhatósági bizottsága a hat nappal ez-
előtt félbeszakított szeptemberi köigyülést. A 
sierdsi „nyugdíjazóhelyesebben ,visszatartó' 
közgyűlés tagalmának már nyoma sem látszott, a 
kedélyek elcsendesedtek, sőt ünnepi hangulattá 
változott át az izgalom. A hangulatváltozást a 
polgármester kitüntetése váltotta ki. 

Félötkor jelent meg a polgármester a közgyűlési 
teremben. A közgyűlés felállva tapsolt a kitüntetett 
polgármesternek, aki mosolyogva foglalta el helyét 
a i elnöki emelvényen. 

Dr. Tóth Imre napirend előtti felszólalásra kért 
engedélyt. A közgyűlés nevében üdvözlő beszédet 
intéxett a polgármesterhez. Elmondotta, hogy az 
egyetemi ünnepségek legkimagaslóbb mozzanata 
volt az a jelenet, amikor a kormányzó sajátkezű-
leg adta át a polgármesternek a II. osztályú ma-
gyar éidemkeresztet. Méltatja eiután a polgármes-

ter működését, kijelenti, hogy ai egyetem elnyeré-
séért vivőit sikeres harc érdemének oroszlánrésze 
a polgármestert illeti. Dr. Tóth Imre beszéde után 
a közgyűlés tagjai ismét felállnak helyükről és 
hosszú tapssal ünneplik a polgármestert, aki meg-
hatott hangú beszédben köszönte meg az ováclct. 

— En ö'ömteljesen jelentem be, — mondotta — 
hogy as államifi hétfőn Siegedre érkezett, átadta 
hivatásának a telepi iskolákat, másnap résztvett az 
egyetem alapkőletételén, melyen nekem átnyújtotta 
a kitüntetést. Kijelentette a kormányzó, hogy a 
legnagyobb örömmel töltötte el mindaz, amit itt 
Szegeden látott. Ami a kösgyűlési ünneplést illeti, 
kijelentem, hogy ez a kitüntetés iulajdonképen az 
egész város közönségének szól. Indokul a/ ' hozták 
fei, bogy kulturális érdemeim v&nnak. Őszintén 
megmondom, hogy az érdem a törvényhatósági 
bizottságé. Mert végeredményben a közgyűlés volt 
a?, amely az egyetemet idehozta. Most elmondot-
ták összes meglévő és megnem lévő érdemeimet, 
a következő pont tárgyalásánál pedig harcos fél-
ként kell majd a közgyűlés — remélem a közgyű-
lés kisebbsége elé állnom. (Éljenzés, taps.) 

— Következik a tárgysorozat 11. pontja — 
mondja »zíán a polgármester —. „Házhelyek 
fe ajánlása iránt az OPB által kiküldött biró át-
irata Qgyébsn" készQlt lanácii előterjesztés. 

A kérdést dr. ördigh Lajos tb. tanácsnok 
itíserieite. Elmondotta, hoc? az eredetileg fel-
ajánlott lelkek listáján 123 leink volt, szt 
aionbsn a földbirtokbiró nem találta elegendő-

nek, mert először csak 100 telket talált közülük 
alkalmainak, másodszor pedig nem elégiihei 
ki belőlük a tiistvisilő-házhelyigtnylőke'. Esért 
ujabb telakl'slát terjesztett a tanács «ié. A tanács 
a 80 telket tartalmazó listából 33 ujabb telak 
felajánlásit javasolj*. 

Dr. Pap Róbert 
szólal fal ihőnik. 

— As ünnepi hangulat ulán ugy érzem — 
mondotta —, kiisé nehéz szerepre vállalkozom, 
amikor sikra szállok a tinics javaslata allén. 
Sierintesa azoknak van igsiuk, akik nem tartják 
helyesnek, hogy egyes polgároktól vegyinek il 
valamit, bogy azt mis polgároknak adják oda. 
Ez nem szolgája a vagyoni ftlsgyensulyoiódás 
c i j i t , sőt az egyensúlyt mig jobban megbontja. 
A májusi kizgyüUs határozata — smintem — 
szabálytalan volt, éppsn azért indítványozom, 

a közgyűlés állapítsa meg a téve-
désen alapuló első határozat érvény-

telenségét, 
mert nem terjesztette a tanács a közgyűlés elé 
a fe la ján lo t t lelkik névsorá t . A s e l ő a d ó által 
felolvasott lista tanúsága szerint megtörténik, 
hogy egyik tisztviselőtől elveszik a telkei, hogy 
azt odaadják egy másik tlsüvitelőaeh. 

— Ha még megkapnák az árát — szól közbe 
valaki. 

— Ezzel a kérdéssel nem kivánok foglal-
kozn i , ezt a t C r r é n y szabályozza — Mondja 
Pap Róbert. 

— Pailavltlni pilddul megktpja — szól 
közbe dr. Fajka Lajos. 

Pap Róbert elmondja eiufán, hoiy más is 
szívesen építkezne, ha olesó hiloli kapna, éppen 
ugy, mint a tisztviselők. Az egyenlő elbánás 
elré! kellene alkalmazni. Ha az állam ugy la-
lálja jónak, hogy a város álljon helyt, a város 
hajlandó lesz a külterületen megfelelő ház-
helyet adni a tisztviselőknek; di ahhoz, hogy a 
bilierülsíin, a magáz osok telkeit vegyik el, a 
közgyűlés nem járulhat hozzá. A földbirtok-
törvény értelmiben a (örvény kihirdetésétől 
számított li ive a tul nem lehet megváltási el-
járás megindítását elrendelni. Meg ksltene tehát 
állapítani, bogy Mikor rendelte cl azt az OFB. 

— Ezzel ségére is érten felstólalásoansk. 
Elmúlt már az az idő, amikor szabad valakit 
mások vagyonának elvételével kielégíteni. A 
tisztviselő kap inkbirt, lakásgondja nincs. Ha 
egyéni vagyona var, vihet, vagy épitietbit 
magának blzaf. Indítványozom, hogy a köz-
gyűlés utasítsa el a tatács javaslatai is mondja 
ki, hogy a májust határozatot érvénytelennek 
tekinti is trről értesíti az OFB-i. (Éljenzit.) 

Dr, Kormányos Benő 
a következő szónok. A tanács javaslata mellett 
beszé!. Uiána dr. Bodnár Géza sillalt fel. Ki-
jelenti, hogy a tanács nagyon következetlen volt, 
mert helyesen járt el, amikor a köriöltésen belül 
és a város közeiében elterülő szántóföldeket bei-
leiüietté nyilvánította, hogy igy mentesitse a meg-
váltásitól, de helytelenül jár el, amikor ehelyett a 
belterület szivében levő magántelkeket akarja fel-
ajánlani. Nem hiszi, hogy a májusi határozatot 
érvényteleníteni lehetne, de azt indítványozza, hogy 
a közgyűlés többet egy talpalattnyi földei se ajánl-
jon fel. 

Dr. Sőreghy Mátyás 
nem fogadja el a tanács javaslatát. Abban az eset-
ben, ha a közgyűlés nem logadná el Pap Róbert 
indítványát, indítványozza, hogy küldjön ki a köz-
gyűlés egy bizottságot a felajánlható telkek ki-
választására. 

A következő szónok 
Kőrőaay István 

nyugalmazott posíatőnök. 
A polgármester figyelmezteti a közgyűlést, hogy 

sem a telektulajdonosok, sem a telekigénylő tiszt-
viselők nem vehetnek részt a tanácskozásban, mert 
érdekeltek. 

Kőrössy: Ea eddig érdekelt voltam, da hogy 
felszólalhassak, 

ünnepélyesen bejelentem, hogy le-
mondok minden jogomról. 

— Nem Ishet most már lemondani I Mégis ér-
dekeit! Nem beszélheti — kiáltozzák minden ol-
dalról, a polgármester azonban megadja Kőrössy-
nek a szólás Jogát. 

Kőrössy ezulán a közalkalmazottak önfeláldozó 
munkájáról és szerénységéről beszél. A szegedi 
közalkalmazottak 1919 ben jelentették még be 
igényüket, de nem kaptak telket máig sem. Nem 
akartak radikális eszközökhöz folyamoáni... 
(Mi az, hogy radikális eszköz ? - kiáltják a szó-
nok felé több oldalról is.) . . . mert nem akartak 
ellentétbe kerülni a város közönségévé1. A tiszt-
viselők most is külterületi telkeket kértek. (Közbe-
szólások: Az helyes, azt megadjuk.) Sohasem kér-
tek és most sem kérnek a belterületen telkei Ez 


