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Fontos tanácskozások 
a külvárosrésszek világítása ügyében. 

Szegedre érkeztek a Tröst bécsi és budapesti igazgatód 
(A Délmagyarország munkatársától.') Nagy-

fontosságú és a város közvilágítására messze 
kihaló tárgyalások kezdődnek szombat del-
előn a városházán. Ezeknek a tárgyalásoknak 
kimenetelétől függ tulajdonképpen, hogy meg-
kapják-e rövidesen a külvárosrészek a várva-
várt világítást, vagy se. A gázgyár uj érdekelt-
sége, ugy látszik, nagy súlyt helyez reá, hogy 
kedvező légkört teremtsen a vállalattal szem-
ben és a jelek szerint igyekszik elhárítani 
azokat az akadályokat, amelyek eddig a vi-
lágítás k ¡terjesztése elé tornyosultak. A most 
kezdődő tárgyalások alkalmával éppen ezért 
kikapcsoltak minden olyan, a szerződésből 
származó vitás kérdést, amely a békés meg-
oldásnak útjában állana. 

A gázgyár bécsi és budapesti igazgatói pén-
teken érkeztek Szegedre, hogy dr. Somoggi 
Szilveszterrel való előzetes megbeszélés sze-
rint itt élőszóval és részleteiben is letárgyal-
ják azt az ajánlatot, amelyet a gázgyár az 
elmült héten a városi tanács elé terjesztett. 
Az igazgatóság azt kívánja — és ebben csú-
csosodik ki a vállalat kívánsága —, hogy a 
város ismerje el a gázgyár ama álláspontjának 
jogosságát, amely szerint az általa eszközlen-
dő befektetéseket normális feltételek mellett 
amortizálhassa. Az igazgatóság ezidőszerint 
nem is akar a szerződés meghosszabbításáról 
tárgyalni, de azt óhajtja, hogy — miután a ! 
város a világítási egységárak emelésébe sem | 

egyezik bele a háramlás idején, vagyis 
amikor a hatóság a légszeszgyárai átveszi, 
a befektetés még nem amortizált részét a 
város váltsa meg. Ha ezt az elvi jelentőségű 
kikötést a város magáévá leszi, ugv semmi 
akadálya sincs a világítás rögtöni hatályú 
kiterjesztésének. 

Tévedés lenne azt hinni — mondja a válla-
lat vezetősége —, hogy egy ilyen megállapo-
dási a gázgyár arra akarna felhasználni, hogy 
minél nagyobb beruházásokkal megnehezítse 
a városra nézve a lelep átvételét, mert ezek 
a beruházások a város tanácsával együttesen 
lennének megállapitandók. A/, előzetes hozzá-
vetőleges számítások szerint körülbelül két-
millió pengőről lenne szó, amely összegben 
egy uj turbina felállításának költségei is 
benfoglaltalnak. Ezt pedig az egye-
tem leszi elodázhatatlanná, mivel az egyelem 
részéről 750 lóerőnyi áramra jelentettek be 
igényt, ami az ezidőszerinti összfogyasztásnak 
23 százaléka. Az uj turbina nólkiil tehát nem 
lenne képes a gázgyár a most épülő kliniká-
kat árammal ellátni. 

Miután a megváltásról a jelenlegi tárgya-
lásokon szó nem lesz, másrészt azonban a 
világítás kiterjesztése ugy a külvárosok, mint 
a klinikák szempontjából elodázhatatlan, re-
mélhető, hogy végre dűlőre jut ez a sokat 
vilaloll nagyfontosságú ügy. 

U Máv. külön gyümölcsvonaiokaf helyez forgalomba, 
amelyek a szegedi gyümölcsöt 45 óra alatt Münchenije szállítják. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi gazdasági érdekeltségek már régen 
foglalkoznak azzal a problémával, hogy mi-
ként lehetne megteremteni a Szeged-környéki 
földeken az intenzivebb gyümölcstermelést. 
Minden terv és minden szándék azonban hajó-
törést szenvedett azon, hogy a vasúti közle-
kedés hihetetlen nehézségeket okoz a szegedi 
gyümölcstermelők számára. De nehézséget 
okoz a Máv. konzervatív szállítási rendszere, 
amely a gyümölcs csomagolása körül szigorú 
megszorításokkal teszi versenyképtelenné a 
Szeged-környéki gyümölcsöt. Az elmúlt évben 
nagy harc indult meg ebben az ügyben, de 
csak féleredménnyel végződhetett. 

A szállítási viszonyok most, hír szerint, 
mégis lényegesen javulnak. Ha a hír meg-
felel a valóságnak, akkor rövidesen a Szeged-
környéki gyümölcstermés számára uj érté-
kesítési lehetőséget nyit a Máv. 

Még az elmúlt évben megindullak a tár-
gyalások ebben az ügyben az illetékes gazda-
sági és intézőkörökkel. Az államvasutak igaz-

gatósága a termelő és értékesítő érdekeltsé-
gek meghallgatása után fontos intézkedése-
ket léptet életbe a gyümölcs és főzelék aka-
dálytalan szállítása tekintetében a bel- és kül-
földi nagy piacokra. Az Alföld nagyobb gyü-
mölcs- és zöldségtermelő városaiból naponta 
zárt különvonatok indulnak a főváros és a 
külföld felé, melyek óránkénti 50 kilométer 
sebességgel közlekednek. Az alföldi fővonal 
egyik végállomása Szeged lesz, ahová mint 
mellékállomásokat Hódmezővásárhelyi és Ma-
kót is bekapcsolják. A gyümölcsszezon alatt 
Hódmezővásárhelyről naponla 11 órakor kü-
lön gyorstehervonat indul Szegedre, csatlako-
zólag a budapesti gyórstehervonalhoz. Ily mó-
don a gyümölcs néhány óra alatt már a 
fővárosban lesz. mig a németországi gyors-
tehervonat utolsó nagy piacát, Müncheni 45 
óra alatt éri el. A kereskedelemügyi minisz-
tertől nyert felhatalmazás alapján a Máv. 
a gyümölcsre és főzelékre az eddigi di ¡ked-
vezményeken felül további mérsékléseket lép-
tet éleibe. 

M M M N W M M f V I 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarorszáy, hogy a belügymi-
niszter a napokban elrendelle Bokor Pál 
polgármesterhelyettes nyugdíjazását, amenv-
nyiben a hetvenkét éves főtisztviselő további 
szolgálatban tartásához a minisztertanács nem 
járult hozzá. Bokor Pál nyugdíjazásának ügyét 
a tanács csak a juniusi közgyűlésre terjeszti 
be és így csak julius elsején hagyja el állá-
sát, amelyben annyi évet töltött el. Nyu-
galombavonulásával nemcsak a polgármester-
helyettesi állás üresedik meg, hanem gazdát-
lanná válik egy tanácsnoki állás is, meri 
Bokor Pál, mint gazdasági tanácsnok nyerte 
el annak idején a polgármesterhelyettesi meg-
bízást. 

Mint inár közöltük, a közgyűlés legutóbbi 
határozata értelmében erre a megüresedő ta-
nácsnoki állásra a polgármester dr. Pálfy 
József nyugalmazott árvaszéki elnököt liivja 
be, akinek reaktiválását legutóbb kimondotta 
a törvényhatósági bizottság. Dr. Pálfy József 
behívása közvetlenül Bokor Pál nyugdíjazása 
után megtörténik és — mint értesülünk — 
a reaktiválandó főtisztviselő az előljárósági 1 

ügyosztály élére kerül, amelynek jelenlegi ve-
zetője, Fodor Jenő tanácsnok Bokor Pál ügy-
osztályát, a gazdaságit veszi át. A polgármes-

lerhelyetlesi megbízatást a törvény halósági bi-
zottság valószínűleg csak a nyári szünet után 
adja ki a lanács valamelyik tanácsnok tag-
jának, mert a szervezeti szabályrendelet ér-
telmében a polgármester helyettese csak ta-
nácsnok, vagy a főjegyző lehet. 

Dr. Pálfy József inaktiválásának különben 
igen érdekes bonyodalmai vannak. Egyelőre 
eldöntetlen a kérdés, hogy a tanácsnoki ál-
lásra történendő behivatása esetén teljes jog-
körrel töltheti-e be a tanácsnoki állást? A 
szervezeti szabályrendelet ugyanis pontosan 
megállapítja, hogy mi a módja a tanácsnoki 
állás betöltésének. Pálfy József azonban nem 
ilyen módon nyeri el állását. Van olyan vé-
lemény is, amely szerinl dr. Pálfy József, 
bár beosztható valamelyik tanácsi ügyosztály 
élére, tanácsnok még sem lehel, csak reakti-
vált árvaszéki elnök, aki nem eredeti állá-
sában, az árvaszék élén teljesít szolgálatot. 
Ebben az esetben pedig a tanácsi ügyosztályt 
vezetheti is, ügyeiről referálhat a tanácsülé-
seken, de szavazati joga olt nem lehet, éppen 
ugy, mint ahogyan jelenleg Berzenczey Do-
mokos műszaki főtanácsosnak, a mérnöki hi-
vatal vezetőjének sincs. Berzenczey csak elő-
adója a mérnöki hivatal darabjainak, javas-
latot is tehet a tanácsülésen, de arra sem 

Érdekes bonyodalmak dr. 'Pálfy Jószsef 
reaktiválása körül. 

pro, sem kontra nem szavazhat. 
Iia pedig Pálfy József csak mint árvaszéki 

elnök tölti be a tanácsnoki állást, tehát ha 
nem lesz tényleges és teljes jogú tanácsnok, 
akkor a közgyűlés ől polgármesterhelyettessé 
sem választhatja meg, meri a polgármester-
helyettesi megbízatási csak a tanács tanács-
nok tagjai és a főjegyző közül kaphatja meg 
valaki. 

Ezzel a felfogással szemben áll * másik, 
amely szerint dr. Pálfy József tényleges ta-
nácsnok lesz reaktiválása esetén. Ennek a 
felfogásnak a hivei azt vallják, hogy a köz-
gyűlés dr. Pálfy József reaktiválásának elha-
tározásával és azzal az utasításával, hogy a 
polgármester a legközelebb megüresedő ta-
nácsnoki állásra pályázat és választás mellő-
zésével dr. Pálfy Józsefet hívja be, mintegy 
formálisan, ha nem is a szokott formában, 
megválasztotta tanácsnokká a nyugalmazott 
árvaszéki elnököl arra a tanácsnoki állásra, 
amely csak a közgyűlés határozatának ki-
mondása ulán üresedik meg. Tehát olyan 
előre való tanácsnokválasztás történt. Ebben 
a:: esetben pedig dr. Pálfy Józsefet nem mint 
árvaszéki elnököl reaktiválják, hanem mint 
tanácsnokot és a rábízandó ügyosztályt teljes 
tanácsnoki jogkörrel vezetheti. Szavazati joga 

j is lesz a tanácsban, polgármester helyet lessé 
is megválaszthatja ebben az esetben a köz-
gyűlés. 

A vita. mint említettük, még eldöntetlen és 
eldöntésé azért nehéz, mert hasonló esetre 
még nem volt precedens a magyar városok 
történetében. Reakliválás sokszor történi már, 
de eddig mindig ugyanarra az állásra reakti-
vállak mindenkit, amilyent nyugdíjba vonu-
lása előtt betöltölt. Pálfy Józsefet azonban 
nem az árvaszéki elnöki állásra reaktiválják, 
hanem egy másik olyan állásra, amely előbbi 
állásának és képesítésének megfelel. 

Valószínű, hogy az érdekes probléma el-
döntését a belügyminiszterre bizza majd a 
város hatósága. 

Fábián interpellál 
a klinikai panama ügyében. 
Budapest, méjus 20, A klinikai panamák 

ügye a jövő szerdán a képviselőház ülése 
elé kerül. A panamákat Fábián Béla teszi 
szóvá aki ezirányben ma interpellációt jegy-
zett be. A szerdai ülésen interpellációját 
szóval fogja megindokolni. 

Dr. Berlin Lajos ügyészségi alelnök egyéb-
ként a klinikai szállítások ügyében letartózta-
tott gyanúsítottakkal szemben az előzetes le-
tartóztatás fentartását indítványozta a vizs-
gálóbíró előtt. A vizsgálóbíró a gyanúsítottak 
ma délutáni kihallgatása végeztével kihir-
dette előttük végzését, amely szerinl fentar-
lolla a rendőrség által foganatosított előzetes 
letartóztatás,'. A végzés ellen valamennyien 
felfolyamodást jelenleltek be. 

Egyedi Lajos öngyilkossága. 
j Budapest, május 20. Egyedi Lajos, az ismert 
I Egyedi-család Ingja, ismert versenyistálló tu-
[ lajdonos, pénteken reggel fürdőszobájában 
j forgópisztollyal főbelőtle magát és azonnal 
! meghalt. A 70 éves öreg ur — akinek lovai, 
I Nurmi és Parola csütörtökön is még két ver-< 

senyt nyertek az ulóbbi időben meglehetős 
búskomor volt. Anyagi gondok nem bántották 
a dúsgazdag Egyedi Lajost, annál inkább 
gyötörte betegsége, aggkori tuberkulózis, a 
mely napról-napra jobban elhatalmasodott 
rajta. Hónapok óla álmatlanságban szenvedett 
és reggelenként teljesen összetörve kell föl 
ágyából, ahol virrasztva töltölle az éjszakát. 

Tegnap azután váratlan esemény történi. 
Az orvosok ujból megvizsgálták és megálla-
pították súlyos tüdöbaját. Azonnali elutazást 
javasoltak az öreg Egyedinek, aki valaho-
gyan megtudta, hogy gyógyíthatatlan beteg. 
Szobájába zárkózott és megirta végrendeletét, 
majd pénteken reggel fürdőszobájában a tükör 
előtt agyonlőtte magát. 

Egyedi Lajos fivére volt Egyedi Artúrnak, 
akit veje, Froreich Ernő gyilkolt meg annak 
idején. 
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A R U H A Z 
pünkösd: divatujdonságai és olcsó árai meglepőek. 
Tessék kirakatainkat megtekinteni a Klauzál téren. 


